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RESUMO 

A infecção pelo herpesvirus humano do tipo 6 (HHV-6) é amplamente distribuída 
acomentendo em torno de 90% das crianças com até dois anos de idade. Este vírus 
possui duas variantes distintas: HHV-6A e HHV-6B. O HHV-6A não está associado a 
qualquer patologia específica. Já o HHV-6B é o agente causador do exantema 
súbito em crianças, e, assim como o herpesvírus humano tipo 7 (HHV-7), permanece 
latente nas células do hospedeiro após a infecção primária podendo ser excretado 
continuamente na saliva. Existem vários métodos de diagnóstico da infecção 
primária pelo HHV-6, dentre eles, a imunofluorescência indireta (IFI) para a pesquisa 
de IgG de baixa avidez para o HHV-6, que é considerado o padrão ouro. Porém, são 
relatados casos de reatividade cruzada entre o HHV-6 e o HHV-7 e esta técnica não 
permite a diferenciação das variantes A e B do HHV-6. O objetivo do nosso estudo 
foi a padronização de uma técnica de nested PCR multiplex para a evidenciação e 
diferenciação das infecções ocasionadas pelo HHV-6A, HHV-6B e HHV-7 e a 
avaliação de sua utilização no diagnóstico de infecção primária pelo HHV-6 em 
crianças. Para tanto, foram incluídas no estudo, crianças de até quatro anos de 
idade apresentando doença exantemática e com diagnóstico de infecção primária 
pelo HHV-6 obtido através da técnica de IFI para a pesquisa de IgG  de baixa 
avidez. Foram selecionadas 138 amostras de saliva e 125 amostras de soro que 
foram separadas em grupo casos e grupo controles de acordo com o resultado da 
técnica de IFI. Através da realização da técnica de PCR, foi observada uma 
frequência de detecção dos vírus nas amostras de saliva do grupo casos de 4,8% 
para o HHV-6B, 3,2% para o HHV-6A e 4,8% para o HHV-7, já no grupo controle foi 
evidenciada uma frequência de 1,3%, 2,6% e 5,3% para a detecção do HHV-6B, 
HHV-6A e HHV-7, respectivamente. Após a análise das amostras de soro do grupo 
casos, foi observada uma frequência de 1,7% tanto para o HHV-6A como HHV-7, 
entretanto, o HHV-6B não pode ser detectado. Já no grupo controle, também não foi 
possível detectar o DNA do HHV-6B, mas foi encontrada uma frequência de 
detecção de 1,5% para o HHV-6A e 5,9% para o HHV-7. A avaliação da 
sensibilidade e acurácia da técnica de PCR demonstrou que esta não é adequada 
para o diagnóstico de infecção primária pelo HHV-6B, em contraposição a vários 
estudos publicados na literatura. É importante ressaltar que foi observada uma 
frequência de 25% na detecção do HHV-7 em amostras de soro com resultado 
inconclusivo na IFI sugerindo que a técnica de PCR pode ser útil para a 
evidenciação de infecções ocasionadas pelo HHV-7. Assim, a técnica de PCR não 
substitui a técnica de IFI para a pesquisa de IgG de baixa avidez como método de 
diagnóstico de infecção primária pelo HHV-6.  
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ABSTRACT  

 

The human herpesvirus 6 (HHV-6) infections are widespread in all populations. Over 
90% of children under two years of age are seropositive for HHV-6. This virus has 
two distinct variants: HHV-6A and HHV-6B. HHV-6 variant A is not associated with 
any disease. The HHV-6 variant B cause exanthema subitum in young child and like 
HHV-7, remains latent in host cells after primary infection and is shed in saliva 
chronically. There are several methods  for diagnosing of HHV-6 primary infection, 
among them, the indirect immunofluorescence assay (IFA) for the detection of low 
avidity IgG, which is accepted as the gold standard. However, there are reports 
showing cross-reactivity between HHV-6 and HHV-7 and this technique does not 
differentiate HHV-6  variants. The aim of our study was to implement a technique of 
nested multiplex PCR for the diagnosis and differentiation of infections caused by 
HHV-6A, HHV-6B and HHV-7 and its usefulness in the diagnosis of HHV-6 primary 
infection in children. In our study, were included children younger than four years old 
presenting rash and diagnosed with HHV-6 primary infection by the technique of IFI 
for the detection of low avidity IgG. 138 saliva samples and 125 serum samples were 
selected. The samples were separated into case group and control group according 
to the results of the IFA technique. After performing the PCR technique, we observed 
the frequency of viral DNA detection. In the saliva samples from case group, 4.8% 
had HHV-6B, 3.2% had HHV-6A and 4.8% had HHV-7, while away in the saliva 
samples from control group, we observed frequency of 1.3%, 2.6% and 5.3% for the 
detection of HHV-6B, HHV-6A and HHV-7, respectively. When we analyzed the 
serum samples from the case group, we found a frequency of 1.7% for HHV-6A and 
HHV-7, however, HHV-6B could not be detected. In the control group, the HHV-6B 
DNA was not detected, but we found a frequency of 1.5% for detection of HHV-6A 
DNA and 5.9% for HHV-7 DNA. The evaluation of sensitivity (4,8%) and accuracy 
(56%) of the PCR technique were pointing out that this is not adequate for the 
diagnosis of primary infection by HHV-6B, in contrast to several studies published in 
the literature. It is interesting to notice that  25% of serum samples with inconclusive 
results after used IFA, presented HHV-7 DNA, suggesting that the PCR technique 
can be useful for the diagnosis of infections caused by HHV-7. In conclusion, the 
PCR technique does not substitute the indirect immunofluorescence assay (IFA) for 
diagnosis of HHV-6 primary infection.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Herpesvírus humanos são vírus de estrutura complexa, ubíquos na natureza e 

relacionados a quadros de persistência pós-infecção primária. Este grupo inclui o 

herpesvírus simples tipo 1 (HSV-1), o herpesvírus simples tipo 2 (HSV-2), o vírus 

Epstein-Barr (EBV), o vírus varicela-zoster (VZV), o citomegalovírus (CMV), o 

herpesvírus humanto tipo 6 (HHV-6), o herpesvírus humano tipo 7 (HHV-7), e o mais 

recentemente descoberto, o herpesvírus humano tipo 8 (HHV-8). Estes vírus são 

responsáveis por uma ampla variedade de doenças associadas à infecção primária 

ou resultantes de reativação em condições de imunossupressão (Pozo e Tenório , 

1999). 

 No ano de 1986, Salahudin e colaboradores isolaram o HHV-6 de células 

sanguíneas de pacientes apresentando desordens linfoproliferativas e síndrome da 

imunodeficiência adquirida (acquired immunodeficiency syndrome- aids). Estes 

pesquisadores observaram que o novo vírus apresentava tropismo por células B, 

assim, o denominaram de herpesvírus linfotrópico B humano. Quatro anos depois, o 

HHV-7 foi isolado de linfócitos T de pacientes saudáveis, apresentando grande 

semelhança genética com o HHV-6 (Frenkel et al., 1990). 

 A descoberta do HHV-6 foi rapidamente confirmada por vários laboratórios, e 

os isolados foram obtidos de espécimes coletados em vários continentes, indicando 

que a infecção pelo vírus é generalizada. Posteriormente, o nome do vírus foi 

alterado para herpesvírus humano 6, de acordo com normas do Comitê Internacional 

de Taxonomia das Viroses (Braun et al., 1997). 

 Dois anos após a descoberta do HHV-6, Yamanishi e colaboradores (1988) 

descreveram este vírus como agente etiológico do exantema súbito através do 

isolamento viral em amostras de sangue de quatro lactentes com a doença.
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 O exantema súbito é uma doença febril com erupção cutânea comum durante 

a infância, quase sempre benigna, e que, ocasionalmente, pode evoluir para 

quadros convulsivos, encefalite, hepatite, síndrome hematofagocítica ou infecção 

disseminada (Ward e Gray, 1994). Foi inicialmente descrita por Meigs e Peper em 

1860 como roseola aestiva ou roseola autummalis ou roseola infantum. Em 1910, 

Zahosky descreveu os primeiros casos típicos de exantema súbito (appud Hall et al., 

1994). 

Entretanto, essas manifestações clínicas são compatíveis com outras 

doenças comuns durante a infância, como rubéola, dengue, entre outras, levando a 

alguns diagnósticos errôneos (Oliveira et al., 2001). 

Após a infecção primária, o HHV-6 permanece latente em algumas células e 

pode ser reativado, principalmente em indivíduos imunodeprimidos, podendo 

acarretar algumas complicações. Este vírus também tem sido associado a outras 

doenças como esclerose múltipla, doenças linfoproliferativas, entre outras (De Bolle 

et al., 2005). 

 

1.1 Classificação e morfologia da partícula viral 

 

 O HHV-6 é um membro da família Herpesviridae, subfamília 

Betaherpesvirinae e do gênero Roseolovirus assim como o HHV-7 (Quadro 1). O 

vírus é composto por quatro elementos estruturais principais: um DNA viral, um 

capsídeo com simetria icosaédrica com diâmetro de 90 a 110 nm, uma camada 

tegumentar e um envelope onde estão fixadas proteínas de membrana (virais e do 

hospedeiro) (Figura 1). Os vírions maduros possuem aproximadamente 200 nm de 

diâmetro (Aubin et al., 1993; Braun et al., 1997; De Bolle et al., 2005), sendo 

liberados das células infectadas através de exocitose e apresentam  um tropismo 

por células T CD4+ (Braun et al, 1997). 
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Quadro 1. Classificação dos vírus humanos pertencentes à família 

Herpesviridae  

Subfamília Gênero Espécie Nome comum 

Alphaherpesvirinae Simplexvirus 
Herpesvírus Humano 1 

Herpesvírus Humano 2 

Herpes simples tipo 1 

Herpes simples tipo 2 

 Varicellovirus Herpesvírus Humano 3 Virus varicela-zóster 

Betaherpesvirinae Cytomegalovirus Herpesvírus Humano 5 Citomegalovírus 

 Roseolovirus 
Herpesvírus Humano 6 

Herpesvírus Humano 7 

- 

- 

Gammaherpesvirinae 
Lymphocriptovirus 

Rhadinovirus 

Herpesvírus Humano 4 

Herpesvírus Humano 8 

Vírus Epstein-Barr 

Herpesvírus associado 

ao sarcoma de Kaposi 

Fonte: Adaptado de Caselli e Di Luca. (2007).               

 

 

        Figura 1. Estrutura de uma partícula do herpesvírus 

                           

O HHV-6 possui duas variantes, HHV-6A e HHV-6B, que se distinguem por 

suas características biológicas, imunológicas e moleculares, tais como tropismo por 

diferentes tipos celulares, reatividade com anticorpos monoclonais e associação com 

doenças específicas (Aberle et al., 1996; Flamand et al., 2008). Geralmente, 

possuem identidade genômica alta, que pode alcançar até 95% e são relacionadas 

com o HHV-7, podendo apresentar reatividade cruzada durante ensaios sorológicos. 
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As variáveis A e B também compartilham semelhança em alguns aminoácidos com o 

CMV (Gompels et al., 1995). 

O HHV-6A não está associado claramente a nenhuma doença específica, 

sendo encontrado mais frequentemente em adultos imunocomprometidos ou com 

desordens linfoproliferativas. O HHV-6B é o agente causador do exantema súbito, 

acometendo mais de 90% das crianças até os dois anos de vida.  (Ward e Gray, 

1994; De Bolle et al., 2005). A infecção pelo HHV-7 geralmente é assintomática, mas 

em alguns casos pode ocasionar exantema súbito (Ward, 2005a). 

 

1.2 Epidemiologia 

 

 A soropositividade na população adulta é estimada em torno de 95%, para 

uma ou ambas as variantes do HHV-6. A infecção pelo HHV-6 é ubíqua em todo o 

mundo, com diferenças de prevalência variando entre 70 e 100% (De Bolle et al., 

2005). Vários fatores podem ser responsáveis por estas diferenças, entre eles estão: 

a subjetividade na interpretação do teste de imunofluorescência (IFA), o uso de 

diferentes ensaios e fontes de antígeno e definição dos valores de corte para os 

títulos negativos. Além disso, não há testes específicos para diferenciar infecção 

entre as variantes HHV-6A e HHV-6B, e é relatada em alguns casos, uma 

reatividade cruzada com o HHV-7 (Braun et al., 1997) 

 A maior incidência de infecção primária ocorre na primeira infância, 

principalmente entre seis-nove meses (Caserta, 2001). A infecção pelo HHV-7 

ocorre frequentemente entre um e dois anos de idade (Wyatt and Frekel, 1992). 

Entretanto, como reportado por Oliveira e colaboradores (2003), no Brasil, a infecção 

geralmente ocorre um pouco mais cedo podendo ser concomitante com a infecção 

pelo HHV-6.   

 A infecção primária pelo HHV-6 é responsável por cerca de 20% dos casos de 

febre aguda em crianças entre seis e doze meses de idade (Hall et al.,1994), porém 

os estudos de soroprevalência fornecem poucos dados sobre a variante relacionada 

com as manifestações clínicas. Acredita-se que a maioria das infecções clínicas em 

hospedeiros imunocompetentes é ocasionada pelo HHV-6B e que o HHV-6A 

contribui para infecções em imunocomprometidos e algumas manifestações 
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neurológicas (Hall et al., 1998). Através de estudos que utilizaram a técnica de 

reação em cadeia da polimerase (PCR), observou-se que sequências genômicas de 

HHV-6B são frequentemente detectadas em adultos saudáveis (Di Luca et al., 1994; 

1996), enfatizando a idéia de que o HHV-6A é menos grave, e que estabelece 

latência em sítios corporais ainda indeterminados. Por outro lado, o HHV-6A é 

detectado com maior frequência em imunocomprometidos que em hospedeiros 

imunocompetentes, e parece ser potencialmente mais neurotrópico embora menos 

patogênico (Zerr, 2006). 

 

1.3 Transmissão 

 

 O modo de transmissão do HHV-6 ainda não está bem elucidado, mas 

estudos sugerem a saliva como o principal meio de transporte e disseminação viral, 

uma vez que os sítios de latência do HHV-6 são possivelmente os linfócitos B e as 

glândulas salivares (Levy et al., 1990; Clark, 2000). Assim, o contato com gotículas 

de saliva contendo o vírus parece ser o principal modo de transmissão viral, quer a 

partir de mãe para filho ou entre crianças (Braun et al., 1997) e também parece ser a 

rota de transmissão do HHV-7, já que este vírus é continuamente excretado na 

saliva de adultos saudáveis (Wyatt and Frenkel, 1992; Black et al., 1993). 

 Vários estudos demonstraram a presença do genoma do HHV-6 em amostras 

de saliva ou em tecidos provenientes de glândulas salivares. Entretanto, a 

frequência de detecção do vírus varia entre diferentes estudos. Um estudo realizado 

por Cone e colaboradores (1994), utilizando amostras salivares, observou uma 

positividade de 90% para o DNA do HHV-6, enquanto em outro estudo, apenas 3% 

das amostras de saliva foram positivas, embora ao se avaliar amostras de tecidos de 

glândulas salivares, a frequência de positividade tenha sido de 63% (Di Luca et al., 

1995). Esse resultado condiz com a possibilidade das glândulas salivares serem um 

reservatório de infecções persistentes e/ou latentes pelo HHV-6. 

A análise de sequências gênicas do HHV-6 isoladas de mães e de seus filhos 

sugere a ocorrência da transmissão viral de mãe para filho (van Loon et al., 1995). 

Em de um estudo prospectivo, realizado com o acompanhamento de 277 crianças 

desde o nascimento até os dois primeiros anos de vida, Zerr e colaboradores (2005) 
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observaram uma incidência de 77% de infecção primária pelo HHV-6, e um pico de 

aquisição do HHV-6 entre 9 e 21 meses de idade em amostras de saliva utilizando a 

técnica de PCR. Nesse mesmo estudo, três crianças apresentaram o DNA viral 

durante a primeira semana de vida, sugerindo infecção intra-uterina. 

A detecção do genoma do HHV-6 com a utilização de PCR em amostras 

cervicais de 20% de mulheres grávidas e em 6% de não grávidas, sugere uma 

possível reativação da infecção pelo HHV-6 durante a gravidez, com a possibilidade 

de transmissão congênita e perinatal do vírus (Okuno et al.,1995).  

O aleitamento materno tem sido proposto como uma via potencial de  

transmissão do HHV-6, durante e após o período perinatal. No entanto, o DNA do 

HHV-6 não foi detectado no leite materno (Braun et al.,1997). A via fecal-oral 

também poderia estar associada à transmissão viral, devido ao fato de amostras do 

genoma viral terem sido detectadas nas fezes de modo persistente ou intermitente 

durante ou após o exantema súbito em crianças (Suga et al., 1998). No entanto, 

essa rota não foi confirmada por outros estudos. 

O HHV-6 é o único herpesvírus conhecido capaz de se integrar aos 

cromossomos humanos, podendo ser transmitido através dos cromossomos dos 

pais. Sendo assim, a infecção congênita pode ocorrer via transplacentária ou 

hereditária (Ward, 2005b). Um estudo de Hall e colaboradores (2004) demonstrou 

que a infecção congênita pelo HHV-6 ocorreu em 1% dos nascimentos, semelhante 

à taxa de infecção por CMV. A integração do genoma do HHV-6 levanta a 

possibilidade de que o HHV-6 possa ser transmitido através dos cromossomos dos 

pais o que poderia resultar na detecção do vírus no sangue do cordão umbilical. 

Ainda não existem evidências de infecção congênita pelo HHV-7 (Ward, 2005a).  

 

1.4 Replicação Viral 

  

 O HHV-6 infecta principalmente linfócitos T CD4+, linfócitos T CD8+ e células 

natural killer (NK). O HHV-6 se liga ao receptor CD46, uma glicoproteína relacionada 

com a ativação do complemento (Caselli & Di Luca, 2007), que está localizada na 

membrana plasmática, e que é capaz de carregar o vírus para dentro da célula. 

Dessa forma, o envelope do HHV-6 funde à membrana celular, e o nucleocapsídeo 
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viral é transportado para o nucleoplasma, onde o DNA viral é lançado. Novos vírus 

são montados e saem da célula para infectar novas células. No entanto, o 

mecanismo exato da replicação e montagem do HHV-6 não é claro (Massih e 

Razonable, 2009). 

 Assim como todos os membros da família Herpesviridae, o HHV-6 realiza seu 

processo replicativo em três fases: precoce imediata (IE), precoce (E) e tardia (L). 

Após a ligação ao seu receptor, ocorre a fusão do envelope viral à membrana 

celular, assim o nucleocapsídeo é transportado através do citoplasma e o DNA viral 

é liberado no nucleoplasma. O vírus realiza a transcrição e a tradução de três 

classes de proteínas virais (IE, E, L). As proteínas IE são as primeiras a serem 

sintetizadas (poucas horas após a infecção), e regulam a expressão de outros 

genes, como os genes E que expressam proteínas envolvidas na replicação do 

DNA. As proteínas L são frequentemente glicosiladas e fazem parte das partículas 

virais maduras. O capsídeo formado no núcleo celular e contendo o genoma viral, 

vai para o citoplasma e adquire o tegumento e o envelope viral, derivado do 

complexo de golgi onde estão fixadas glicoproteínas. Assim, o vírus é liberado para 

o espaço extracelular através de exocitose (Figura 2). O ciclo total de replicação do 

HHV-6 ocorre em aproximadamente 72 horas (De Bolle et al., 2005).  
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Figura 2. Representação esquemática da replicação do HHV-6  

Fonte: Adaptado de De Bolle et al. (2005). 

 

1.5 Imunopatogenia 

 

 O HHV-6 é capaz de infectar uma grande variedade de tipos celulares, tanto 

in vitro como in vivo, o que é consistente com a natureza ubíqua de seu receptor, o 

CD46 (De Bolle et al., 2005 ; Caselli e Di Luca, 2007). Além de linfócitos T, também 

foram infectados pelo HHV-6 em ensaios in vitro, fibroblastos, células natural killer 

(NK), células hepáticas, células epiteliais, células endoteliais, astrócitos fetais, 

oligodendrócitos e micróglias. Durante a infecção in vivo, observa-se um maior 

número de tecidos acometidos como o tecido cerebral, o tecido do fígado, o tecido 

tonsilar, glândulas salivares e endotélio. Células progenitoras da medula óssea 

também são capazes de apresentar o vírus latente, assim, ele pode ser transmitido 

longitudinalmente para células sanguíneas de diferentes linhagens (De Bolle et al., 

2005). 
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 A infecção viral induz a secreção de uma ampla gama de citocinas e 

quimiocinas, incluindo interferon α, interleucina 1β, RANTES (regulated upon 

activation, normal T cell expressed and secreted), fator de necrose tumoral, entre 

outros. Ocorre também uma indução na expressão de CD4 nos linfócitos T e nas 

células CD4 negativas, facilitando assim a entrada do HIV-1 em sub-populações de 

células que são refratárias ao vírus (Caselli e Di Luca, 2007). Além disso, o HHV-6 

diminui a expressão do receptor CD46, que funciona como regulador da ativação do 

complemento e exerce uma interação entre o sistema imune inato e o adaptativo 

(Massih e Razonable, 2009). 

 Durante a infecção primária ocorre viremia que culmina na produção de 

anticorpos. A primeira classe de anticorpos neutralizantes produzidos é a IgM que 

começa a ser detectada cinco a sete dias após o início das manifestações clínicas. 

O pico de IgM é observado  entre a segunda e terceira semana após a infecção e se 

torna indetectável dois meses após a infecção (Suga et al., 1992). A IgG anti-HHV-6 

aparece geralmente de sete a dez dias após o surgimento da febre e aumenta sua 

avidez com o passar do tempo da infecção, permanecendo em níveis mensuráveis 

por muitos anos (Ward et al.,1993). 

 O papel da imunidade celular durante a infecção pelo HHV-6 ainda não está 

bem esclarecido. Entretanto, observa-se sua importância nos casos de reativação da 

infecção em pacientes imunocomprometidos. O HHV-6 pode interferir diretamente 

ou indiretamente na função de células do sistema imune, como as células T CD4+ e 

T CD8+, células NK, algumas células B e fagócitos mononucleares. No entanto, são 

necessários mais estudos sobre o mecanismo de ação do vírus para compreender 

seus efeitos sobre o sistema imunológico (Braun et al., 1997; Dockrell, 2003). 

 

1.6 Manifestações Clínicas 

 

 A infecção pelo HHV-6 está associada a diversas doenças e sintomas tanto 

em crianças e adultos imunocompetentes quanto em indivíduos 

imunocomprometidos. Além disso, alguns estudos sugerem uma provável relação 

entre a infecção pelo HHV-6 e algumas doenças como a esclerose múltipla (EM), 

aids e desordens linfoproliferativas (Braun et al., 1997; De Bolle et al., 2005). No 
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caso de infecções pelo HHV-7, a maioria é assintomática, mas também pode 

ocasionar exantema súbito em crianças (Caselli e Di Luca, 2007).  

 

1.6.1 Infecção primária pelo HHV-6 

 

 A infecção primária pelo HHV-6 ocorre na maioria das crianças até os quatro 

anos de idade (Hall et al., 1994; Oliveira et al., 2003), sendo capaz de provocar 

doença febril indiferenciada, com algumas crianças apresentando as manifestações 

clássicas de exantema súbito (ES) (Jurieté et al., 1963; Hall et al.,1994; Norton et 

al.,1999). A apresentação clássica do ES começa com uma febre que pode ser 

superior a 40°C e geralmente dura de três a cinco dias. Após a resolução da febre, 

ocorre o aparecimento de uma erupção cutânea, principalmente no tronco, pescoço 

e face (Figura 3) (Yamanishi et al., 1988, Braun et al., 1997; De Bolle et al., 2005). 

 

                                 

                     Figura 3. Manifestação clássica do exantema súbito 

 

 No entanto, apenas uma minoria (17%) das crianças com infecção aguda 

desenvolve ES, a maioria delas apresenta uma doença febril indiferenciada de curta 

duração, sem o aparecimento de erupções cutâneas (Hall et al., 1994). Apesar da 

sintomatologia leve, o ES pode ser acompanhado por convulsões (Asano et al., 

1994, Hall et al. 1994). As complicações mais comuns são mal-estar, inflamação do 

tímpano, do trato gastrointestinal e sintomas respiratórios como tosse (De Bolle et 

al., 2005) e as complicações mais raras incluem a hepatite, artrite, encefalopatia e 

encefalite (Hall et al., 1994), 
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 Um estudo prospectivo observou que mais de 90% das infecções primárias 

pelo HHV-6 foram associadas com o surgimento de sintomas, porém o ES foi 

diagnosticado em somente 25% dos casos. Ainda nesse estudo, a maioria das 

crianças com infecção viral primária teve manifestações clínicas como febre, 

agitação, diarréia, erupção cutânea. Em contraste com os resultados dos estudos 

realizados em serviços de emergência, em que a febre era um critério de inclusão, 

descobriu-se que 43% das crianças com infecção primária pelo HHV-6 não 

apresentaram febre e 7% eram assintomáticas (Zerr et al., 2005). 

 Já em um estudo realizado no Brasil, Vianna e colaboradores (2007) 

concluíram que a infecção primária pelo HHV-6 em crianças de até quatro anos de 

idade foi caracterizada clinicamente pela presença de febre, observada na grande 

maioria dos casos (94%), exantema generalizado (91%) e manifestações 

respiratórias, como tosse (62%) e coriza (61%).  

 

1.6.2 HHV-6 em indivíduos imunocompetentes 

 

 A infecção primária pelo HHV-6 ocorre em crianças e adultos saudáveis nos 

quais há replicação viral em glândulas salivares e secreção viral pela saliva. O 

indivíduo na maioria dos casos permanece como portador assintomático e o vírus se 

mantém latente em monócitos, linfócitos e outros tecidos (Kondo et al., 1991). 

 Como demonstrado por estudos epidemiológicos, a maioria das pessoas é 

infectada com o HHV-6 em uma idade precoce. Por conseguinte, a infecção primária 

em adultos é relativamente rara. Essas infecções parecem ter maior gravidade do 

que a maioria das infecções primárias em crianças. Em adição, alguns estudos 

relatam o surgimento de mononucleose, hepatite fulminante e linfadenopatia (Braun 

et al., 1997; De Bolle et al., 2005), embora o trabalho não tenha feito a distinção 

entre entre infecção primária ou reativação (De Bolle et al, 2005). A infecção pelo 

HHV-7 em adultos também é rara, mas tem sido associada com encefalite e paralisia 

flácida (Ward, 2005b). 
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1.6.3 HHV-6 em indivíduos imunocomprometidos 

 

 O HHV-6 é responsável por manifestações clínicas mais graves em pacientes 

imunocomprometidos seja durante a infecção primária ou por reativação de infecção 

latente. 

 A infecção ou reativação do HHV-6 ocorre em cerca de 50% dos 

transplantados de medula óssea e em 20-30% dos pacientes receptores de órgãos 

sólidos, entre a segunda e terceira semana após os procedimentos, quando o nível 

de imunossupressão é mais intenso (Caselli e Di Luca, 2007). As manifestações 

clínicas são graves, incluindo encefalite, pneumonia intersticial, hepatite, supressão 

da medula óssea, leucopenia, disfunção hepática e complicações neurológicas (Zerr 

et al, 2001; Safronetz et al., 2003; Massih e Razonable, 2009). Pode ocorrer também 

uma exacerbação da infecção pelo CMV (Caselli e Di Luca, 2007; Massih e 

Razonable, 2009), aumento da gravidade de infecções pelo vírus da hepatite C 

(HCV), aumento do risco de outras infecções oportunistas, disfunção do enxerto e 

rejeição celular (Massih e Razonable, 2009). Alguns estudos relatam a reativação do 

HHV-7 em alguns pacientes após transplante, sugerindo uma interação com 

doenças associadas ao CMV (Caselli e Di Luca, 2007). 

 A reativação do HHV-6 em pacientes portadores do HIV foi descrita, e 

verificou-se um aumento da carga viral do herpesvírus, o que acarreta uma viremia 

com disseminação da infecção para outros órgãos (Knox e Carrigan, 1994). Casos 

de pneumonia e encefalite são descritos com maior frequência durante essa 

interação (Caserta et al., 2001). O HHV-6 promove a replicação do HIV através da 

regulação de citocinas e outros fatores ainda obscuros. Por ser um vírus linfotrópico, 

o HHV-6 assim como o HIV é capaz de infectar células T CD4+ auxiliando na 

diminuição acentuada dessas células e consequentemente agravando a doença 

(Lusso e Gallo, 1995).  No caso de infecção concomitante pelo HHV-7 e HIV, alguns 

estudos in vitro, indicam a inibição da infecção do HIV em fagócitos e linfócitos 

(Caselli e Di Luca, 2007). 
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1.6.4 Associação entre o HHV-6 e outras doenças 

  

 Existem inúmeros estudos associando a infecção pelo HHV-6 com outras 

doenças. Entre essas doenças, está a esclerose múltipla (EM) o que pode ser 

explicado em parte pelo neurotropismo do HHV-6 que interagiria na patogênese da 

EM. Alguns estudos sugerem essa interação, entre os quais está o achado de 

sequências do genoma do HHV-6B em maior frequência nos pacientes com EM do 

que no grupo sem a doença (Challoner et al., 1995).  

  Contudo há dificuldades em se definir uma real associação entre a infecção 

pelo HHV6 e outras doenças. Isso ocorre devido ao fato da infecção por esse vírus 

ser onipresente e possuir tropismo para diversos tecidos corporais e assim, a 

detecção do DNA viral numa condição patológica pode ser consequência de uma 

reativação em vez de ser a causa etiológica. Outras doenças são sugeridas como 

agentes de associação com o HHV-6, dentre elas estão a leucoencefalopatia 

multifocal progressiva, a hidropsia fetal, a paralisia de Bells, a encefalopatia, as 

doenças linfoproliferativas (incluindo linfomas não-Hodgkin, linfoma de Hodgkin, 

leucemia linfóide aguda), os carcinomas oral e cervical e a síndrome da fadiga 

crônica (Dockrell, 2003). Apesar de possíveis associações, nenhum estudo 

comprova realmente o mecanismo de interação entre o HHV-6 e outras doenças.  

 

1.7 Diagnóstico laboratorial 

 

 A infecção primária pelo HHV-6 provoca uma doença febril indiferenciada, 

sendo frequentemente indistinguível de outras doenças com exantema. Em algumas 

situações, essa infecção é diagnosticada como sarampo, rubéola, ou como uma 

reação adversa ao medicamento em crianças jovens (Oliveira et al., 2003), e, apesar 

do curso benigno ser frequente, o diagnóstico diferencial da infecção é necessário 

para fins clínicos e de saúde pública (Braun et al.,1997). Assim, para a distinção da 

infecção primária pelo HHV-6 de outras infecções, se torna necessária a aplicação 

de testes laboratoriais.  

 O achado laboratorial inespecífico mais significativo da infecção primária pelo 

HHV-6 é a diminuição do número de leucócitos periféricos que atinge seu nadir entre 



14 

 

 

o terceiro e quarto dia e se eleva com a evolução da febre. A proporção de 

neutrófilos apresenta-se abaixo do normal, enquanto outros achados laboratoriais 

permanecem dentro do limite de normalidade. A velocidade de hemossedimentação 

pode estar um pouco aumentada (Hall et al., 1998). 

 

1.7.1 Detecção viral  

 

 O HHV-6A e B e o HHV-7 podem ser cultivados em cultura de células 

sanguíneas mononucleares. Os efeitos citopáticos para estes vírus são muito 

parecidos, mas eles podem ser identificados individualmente mediante a utilização 

de anticorpos monoclonais específicos, muitos dos quais estão disponíveis 

comercialmente (Ward, 2005a). Entretanto, esse método de diagnóstico é demorado 

e laborioso, podendo ser substituído por métodos mais sensíveis e rápidos.   

 A detecção de antígenos virais é útil para a confirmação de isolados de 

cultura e detecção de proteínas virais em tecidos.  O ensaio imunoenzimático (EIE) é 

capaz de detectar antígenos das duas variantes virais e apresenta uma sensibilidade 

semelhante à detecção de vírus através de cultura de plasma obtido de crianças 

com ES. Pode ser utilizado no diagnóstico diferencial rápido das doenças febris na 

infância e para pesquisa da atividade viral do HHV-6 em pacientes com indicação de 

transplante de órgãos (Marsh et al., 1996).  

 A detecção do DNA viral pela da técnica de PCR, utilizando tecidos, sangue 

ou líquido cefalorraquidiano pode ser um método útil no diagnóstico da infecção pelo 

HHV-6. Porém, o resultado pode refletir uma infecção ativa, persistência crônica, 

latência (Ward, 2005b) ou ainda pode ser ocasionado devido à integração viral no 

genoma do hospedeiro que acarreta níveis aumentados do DNA viral no sangue, 

soro e folículos capilares de pacientes imunocompetentes (Ward et al., 2006). 

 Com a finalidade de solucionar possíveis interferências de infecções 

passadas, podem ser utilizados outros métodos de PCR utilizando o sangue dos 

pacientes. O RT-PCR, que permite a detecção de um RNA mensageiro do HHV-6 

(Norton et al., 1999),  associado  à infecção lítica pelo HHV-6, ou ainda o PCR 

multiplex que distingue as variantes HHV-6A, HHV-6B e HHV-7, (Kidd et al., 1998) e 

o PCR em tempo real (PCR quantitativo) que é capaz de estabelecer a carga viral 
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(Safronetz et al., 2003) e assim diferenciar infecções passadas de infecções 

recentes. A técnica de nested PCR também pode ser utilizada para o diagnóstico de 

infecção pelo HHV-6 e HHV-7. Nesta técnica, são realizadas duas reações de 

amplificação sendo que na segunda reação, o material a ser amplificado é o produto 

obtido da primeira reação, o que acarreta um aumento da sensibilidade e 

especificidade, detectando até níveis inferiores a 10 cópias genômicas na amostra 

(Dewhurst et al., 1993; Hall et al.,1994; Black e Pellet, 1999). 

   

1.7.2 Diagnóstico sorológico 

 

 O diagnostico sorológico pode ser realizado utilizando técnicas de 

imunofluorescência indireta, ensaios imunoenzimáticos, reações de neutralização ou 

ensaios radioimunes competitivos (Black et al, 1996b). No entanto, esses métodos 

apresentam algumas limitações, como a reatividade cruzada entre o HHV-6 e -7. 

Além disso, os testes sorológicos disponíveis não são capazes de diferenciar as 

variantes do HHV-6, e como o vírus pode permanecer latente no organismo, a 

soropositividade não reflete diretamente uma infecção ativa. Além desses fatores, 

observa-se a persistência de anticorpos maternos durante os primeiros meses de 

vida nos lactentes (Hall et al., 1994). 

Geralmente, utiliza-se a dosagem de anticorpos IgM para o diagnóstico de 

infecções primárias. Entretanto, alguns estudos descrevem limitações na utilização 

da dosagem de IgM para o diagnóstico de infecção primária pelo HHV-6 (Suga et al., 

1992; Vianna et al., 2008a). Dentre as limitações, está o fato de que indivíduos 

infectados pelo vírus podem apresentar IgM em qualquer época ou durante a 

reativação da doença e que nem todos os  pacientes infectados desenvolvem 

resposta humoral detectável pelos testes disponíveis (Yoshida et al., 2002).  

Atualmente, o uso de amostras de soro pareadas para a detecção da infecção 

primária pelo HHV-6 é o método de escolha. Para a realização deste método, são 

necessárias uma amostra de sangue da fase aguda da doença, que deve ser 

coletada durante a primeira semana após o início dos sintomas e, uma amostra  da 

fase de convalescença, ou seja,  coletada entre 10 a 14 dias após o início da 

doença. Desta forma, a soroconversão pode ser realmente demonstrada durante a 
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infecção primária pelo HHV-6 em indivíduos sorologicamente negativos para o HHV-

7 e vice versa. Entretanto, a infecção primária pelo HHV-7 pode culminar em um 

aumento dos níveis de anticorpos de uma infecção prévia pelo HHV-6, ocasionados 

por uma reativação viral (Ward, 2005a). 

Outro teste de diagnóstico utilizado para a detecção da infecção primária pelo 

HHV-6 é a pesquisa de IgG de baixa avidez. Durante a infecção primária, os 

primeiros anticorpos IgG produzidos são de baixa avidez, mas com o passar do 

tempo de infecção e a maturação da resposta imune, que ocorre com a seleção de 

células B específicas, são produzidos anticorpos IgG de maior avidez. Os testes de 

avidez são baseados na capacidade de uma proteína desnaturante interromper a 

ligação antígeno-anticorpo, afetando preferencialmente as ligações de baixa avidez 

e não as de alta avidez (Hedman et al., 1993). 

 Testes de imunofluorescência indireta (IFI) para a pesquisa de IgG durante a 

infecção pelo HHV-6 e HHV-7 são adaptados para a avaliação de avidez de 

anticorpos através da utilização de uréia na etapa de lavagem  após a incubação 

com o anticorpo primário. Se a avidez de anticorpos é baixa, isto confirma a infecção 

primária recente, mas se a avidez é elevada, a infecção primária deve ter ocorrido 

pelo menos 6 semanas antes (Ward et al, 1993, 2001). 

 

1.8 Tratamento 

 

 A infecção pelo HHV-6 em crianças imunocompetentes é habitualmente 

autolimitada e não requer terapia antiviral. Em indivíduos imunocomprometidos, 

entretanto, a reativação da infecção latente pelo vírus pode causar graves 

complicações como quadros de encefalite, exigindo terapias específicas (Dockrell, 

2003; De Bolle et al., 2005). 

 Até o momento, não foram realizados ensaios clínicos controlados com o uso 

de antivirais para a prevenção e tratamento da doença ocasionada pelo HHV-6 em 

seres humanos. Os antivirais ganciclovir, foscarnet e cidofovir têm sido utilizados na 

prática clínica para o tratamento de doenças associadas ao HHV-6, embora a 

potencial eficácia destas drogas tenha sido baseada principalmente em estudos 

experimentais in vitro (Massih e Razonable, 2009) e alguns pacientes já terem 
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apresentado efeitos adversos devido ao uso dessas drogas (Ward, 2005a). 

Entretanto, Martins e colaboradores (2009) descreveram um relato de caso de 

paciente transplantado renal com infecção pelo HHV-6, reativado após duas 

semanas do transplante, que evoluiu com hepatite grave, mas após tratamento 

antiviral com a droga foscarnet apresentou recuperação completa. 

 A obtenção de dados definitivos provando um efeito significativo para os 

agentes antivirais comumente usados é dificultada por algumas razões:  

(i) a droga anti-herpética menos tóxica, o aciclovir, apresentou poucos efeitos in vitro 

quando utilizado em concentrações clinicamente possíveis, (ii) crianças com 

infecções primárias não são bons candidatos para tratamento com ganciclovir ou 

foscarnet por causa da natureza geralmente benigna da doença e as toxicidades 

associadas a estas drogas. Portanto, a aplicabilidade de dados obtidos em uma 

população com outras situações clínicas é incerta; e (iii) indivíduos 

imunocomprometidos, como transplantados e infectados pelo HIV/aids, 

frequentemente apresentam infecções secundárias, tornando difícil a observação da 

resposta terapêutica contra um agente etiológico em particular (Braun et al., 1997). 

 Apesar dessas dificuldades, Braun e colaboradores (1997) identificaram três 

situações em que a terapia antiviral deve ser considerada: pacientes receptores de 

transplantes com pneumonia idiopática, pacientes com esclerose múltipla e 

pacientes com infecção pelo HHV-6 associada à encefalite. 
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2 JUSTIFICATIVA  

As doenças exantemáticas que ocorrem em crianças possuem diversas causas 

e diferentes agentes etiológicos, como: vírus da rubéola, dengue, parvovírus B19, 

sarampo, HHV-6 e 7. Porém, possuem quadro clínico indistinguível. Assim,  um 

eficiente diagnóstico laboratorial é requerido para determinar a prevalência dos 

diferentes agentes e avaliar adequadamente programas de prevenção e erradicação 

do sarampo e rubéola propostos pelo Programa Nacional de Imunizações. 
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3 OBJETIVOS  

3.1.Objetivo Geral 

 

 Avaliar a utilização de método molecular para detecção da infecção por 

herpesvírus humano tipo 6 em crianças com doença exantemática e comparar os 

resultados com aqueles obtidos com a utilização da IFI, considerada como o método 

padrão-ouro de diagnóstico sorológico. 

   

3.2.Objetivos Específicos 

 

1- Padronizar a técnica de nested PCR multiplex para a detecção e diferenciação 

do HHV-6A, HHV-6B e HHV-7; 

2- Determinar a frequência do HHV-6B pela técnica de PCR, na saliva e no soro de 

casos confirmados de infecção primária pelo vírus; 

3- Comparar a técnica de PCR com a técnica de IFI para a detecção de infecção 

primária pelo HHV-6; 

4- Determinar pela técnica de PCR a frequência do HHV-7 em amostras de saliva e 

soro de crianças com doenças exantemáticas.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Desenho do estudo 

 

Foi desenvolvido um estudo transversal onde foram utilizadas amostras de 

saliva e de soro provenientes de crianças menores de quatro anos de idade com 

doença exantemática de início agudo (até um mês de evolução), atendidas no 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e na Policlínica Comunitária Santa 

Rosa, durante os anos de 1999 a 2006, cujas amostras sanguíneas foram negativas 

para sarampo, rubéola, dengue e parvovírus B19. As amostras coletadas eram 

pareadas. Porém, algumas crianças incluídas no estudo não possuíam amostras de 

soro disponíveis, acarretando um maior número de amostras de saliva.  

O estudo em questão é um subprojeto da pesquisa sob o título “Estudo 

clínico-epidemiológico das viroses exantemáticas e avaliação de novas técnicas 

laboratoriais aplicadas no diagnóstico dessas doenças”, aprovada pelo Comitê de 

Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

CMM/HUAP no 85/02). 

Após o resultado do teste de imunofluorescência indireta para a pesquisa de 

IgG de baixa avidez para o HHV-6 (Vianna et al., 2007), as amostras selecionadas 

foram separadas em dois grupos: casos e controles. No grupo casos, foram 

utilizadas 62 amostras de saliva e 57 amostras de soro de pacientes com até 9 dias 

de exantema e com resultados positivos para IgG de baixa avidez para o HHV-6 

(infecção recente). As amostras consideradas controle foram um total de 76 

amostras de saliva e 68 de soro, que apresentaram resultados de IgG de alta avidez 

(infecção passada não recente) provenientes de pacientes com até 9 dias de 

exantema . Além disso, outras 21 amostras de saliva e 16 amostras de soro tiveram 

resultados inconclusivos, pois apresentavam somente amostra de fase aguda que foi 

negativa para a presença de IgG para o HHV-6. Assim, a infecção primária não pôde 

ser totalmente excluída (Oliveira et al., 2003).  
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4.2. Coleta e processamento das amostras 

 

 As amostras sanguíneas foram coletadas por punção venosa. Posteriormente, 

o soro foi separado do coágulo por centrifugação e armazenado a - 20°C até a 

realização dos testes laboratoriais. Para a coleta das amostras de saliva, foi utilizado 

um dispositivo comercial (OraSure, Epitope, Beaverton, OR). De acordo com as 

instruções do fabricante, um pequeno rolete de material absorvente foi introduzido 

na boca do paciente entre a bochecha e a gengiva inferior e esfregado até ficar 

umedecido. Após esse procedimento, o material permaneceu na cavidade oral 

durante dois minutos sendo removido e transferido para um tubo com conservante. 

Para a extração da saliva, o rolete foi centrifugado a 2500 rpm durante 15 minutos e 

as amostras de saliva foram armazenadas a - 20°C até a realização dos testes. 

 

4.3. Detecção de IgG específica para o HHV-6 

 

Vianna e colaboradores (2007) realizaram testes de detecção de IgG de baixa 

avidez para herpesvírus humanos tipo 6 por imunofluorescência indireta (Human 

herpesvirus 6 IgG and IgM IFA, Biotrin, Ireland). A padronização do teste de avidez 

para IgG foi realizada de acordo com técnica descrita por Ward e colaboradores 

(1993). Amostras de soro foram testadas em duplicata, iniciando a diluição de 1:10. 

Considerando a existência de reações cruzadas entre os anticorpos para o HHV-6 e 

o HHV-7, amostras com títulos iguais a 1:40 ou menores foram definidas como 

negativas (Ward et al., 2002). Os soros com títulos de 1:80 ou mais foram testados 

para avidez e as amostras cujos títulos de anticorpos reduziram oito vezes ou mais 

com o acréscimo de uréia 8M, que dissocia as ligações antígeno-anticorpo, foram 

definidos como de baixa avidez. As amostras cujos títulos reduziram quatro vezes ou 

menos foram definidas como de alta avidez (Ward et al.,1993). 
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4.4. Diagnóstico molecular para detecção do DNA do HHV-6 

 

A fim de padronizar a técnica de PCR para detecção do genoma do HHV-6 e HHV-7 

em formato multiplex, foram avaliadas 182 amostras de saliva provenientes de 

indivíduos saudáveis que foram atendidos no Hospital Universitário Pedro Ernesto 

(HUPE) durante revisão odontológica. Amostras de clones virais gentilmente cedidos 

pela Dra Knowles (CPHL,Inglaterra) (comunicação pessoal; Anexo 1) foram 

utilizadas como controle positivo da reação e amostras de água deionizada como 

controle negativo da reação. Tal procedimento foi realizado com o objetivo de 

possibilitar a detecção e diferenciação do HHV-6A, HHV-6B e HHV-7 numa mesma 

reação.  

Com a finalidade de aumentar a sensibilidade do teste para a detecção de 

pequena quantidade de partículas virais, após a primeira reação de PCR foi 

realizada uma nova reação utilizando o produto amplificado como amostra e 

iniciadores internos aos iniciadores da primeira reação. 

 

4.4.1. Extração de DNA nas amostras de saliva 

 

As amostras foram incubadas em 150 L de tampão de digestão (50mM Tris-

HCl pH8,5; 10mM EDTA, 200 g/mL de proteinase K) durante três horas em banho-

maria a uma temperatura de 56°C.  A seguir, foi realizada a extração do DNA viral 

pela técnica do fenol – clorofórmio, que consiste na adição de 1mL de fenol/ 

clorofórmio/ álcool isoamílico (25 : 24 : 1 – GIBCO BRL) em cada tubo, contendo 

cerca de 500 L de amostra, sendo feita agitação durante 5 minutos. As amostras 

foram, então, centrifugadas por 5 minutos a 8000 x g. A primeira camada da fase 

aquosa (mais superior) foi transferida para um novo tubo ependorff, e os resíduos 

orgânicos desprezados adequadamente, em recipientes de vidro, fechados e 

identificados, localizados em capela. O processo de centrifugação foi repetido, 

quantas vezes necessárias, quando a fase aquosa desejada não estava totalmente 

límpida.  
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4.4.2. Precipitação do DNA nas amostras de saliva 

 

Cada amostra, processada como descrito anteriormente, recebeu uma 

solução de acetato de sódio 3M, pH 6,0, na proporção de 1/10 do volume da fase 

aquosa, e a seguir se adicionou  2,5 do volume da fase aquosa de etanol absoluto. 

Foi realizada uma homogeneização, por inversão, e as amostras mantidas a – 20ºC 

overnight. No dia seguinte, estas foram centrifugadas a 16.000 x g a 4ºC durante 30 

minutos. Após centrifugação, o etanol foi dispensado e as amostras ressuspensas 

em etanol 70%. Uma nova centrifugação foi realizada numa velocidade de 16.000 x 

g a 4ºC durante 15 minutos. O etanol 70% foi desprezado e os tubos permaneceram 

invertidos até a completa evaporação do etanol. O sedimento de DNA resultante, 

preso ao fundo do tubo, foi ressuspenso em 50 L de água destilada estéril (Ultra-

pure, GIBCO-BRL) e a seguir estocado a -20ºC. 

 

4.4.3. Extração de DNA nas amostras de soro 

 

 Para a extração do material genético das amostras de soro, a técnica do fenol 

– clorofórmio não se mostrou adequada, gerando grande banda protéica 

contaminante do genoma. A fim de evitar a perda de amostras, foi utilizado o kit 

comercial da Qiagen® para a extração de DNA viral a partir de fluidos corporais. 

Seguindo as instruções do fabricante, colocou-se 20 μL de protease Qiagen em 200 

μL de amostra e posteriormente 200 μL de tampão AL. Esta mistura foi submetida ao 

vortex durante 15 segundos e depois incubada por 10 minutos à 56oC. Após a 

incubação, a mistura foi centrifugada rapidamente e foram adicionados 200 μL de 

etanol (96-100%) e homogeneizada no vortex por 15 segundos. E novamente, a 

mistura foi submetida a uma rápida centrifugação. A mistura foi aplicada na coluna 

de extração e centrifugada a 8000 rpm por 1 minuto. O tubo contendo o filtrado foi 

descartado e a coluna transferida para outro tubo. Foram adicionados 500 μL do 

tampão AW1 e centrifugou-se a 8000 rpm durante 1 minuto. O tubo contendo o 

filtrado foi descartado e a coluna transferida para outro tubo. Posteriormente, foram 

adicionados 500 μL do tampão AW2 e a mistura foi centrifugada a 14000 rpm por 3 

minutos. A coluna foi transferida para um novo tubo e o filtrado foi descartado. 

Adicionou-se 200 μL do tampão AE ou água destilada na coluna que foi incubada a 
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temperatura ambiente (15-250C) por 1 minuto que, posteriormente, foi centrifugada a 

8000 rpm durante 1 min. A coluna foi descartada e o eppendorf contendo o material 

genético estocado a  -20ºC. 

 

4.4.4. Detecção de HHV-6 e HHV-7 por Reação de Cadeia Polimerase (PCR) 

  

O DNA da variante HHV-6A e da HHV-6B e do HHV-7 extraídos das amostras 

de saliva e soro, foi amplificado por PCR, utilizando iniciadores específicos para 

amplificação do genoma viral (Yalcin et al., 1994; Kidd et al.,1996). Para a realização 

das reações foram usados 5 µL das amostras de DNA extraído, uma solução de um 

tampão concentrado 1x (10 mM Tris-HCl pH 8,0 , 1mM de EDTA, 10 mM de NaCl), 

uma solução de dNTP contendo os quatro deoxinucleotídeos trifosfatos, 

deoxiadenosina, deoxitimidina, deoxicitidina, deoxiguanosina (40µM cada dNTPs), 

oligonucleotídeos ou “primers” (1pM cada) e 2,5 unidades de Taq polimerase. Todas 

as amostras continham células, detectadas previamente por amplificação de um 

segmento genético da β-actina (proteína humana nuclear). O controle negativo 

continha somente água deionizada, sem DNA. 

A PCR foi realizada pelo princípio do nested-PCR em formato multiplex, onde 

duas reações de amplificação são feitas com pares de iniciadores específicos para 

uma região conservada do DNA do herpesvírus 6 (U35) e do herpesvírus 7 (U42) 

(Quadro 2), conforme previamente descrito por Yamamura e colaboradores (2001). 

De acordo com o protocolo do nested PCR, após a primeira amplificação, o produto 

(2 µL) foi reamplificado utilizando par de iniciadores internos ao iniciador da 1ª 

reação. Todas as reações foram realizadas em um termociclador com desnaturação 

inicial a 94ºC por 4 minutos para elevação da temperatura, seguido de 30 ciclos de 

94ºC por 1 minuto, 55ºC por 1minuto, 72ºC por 1 minuto e um período final de 

extensão a 72ºC por 8 minutos. Os produtos de amplificação, com cerca de 195 

pares de base (pb) para o subtipo HHV-6A e de 423 pb para o subtipo HHV-6B e 

com cerca de 143pb para o HHV7, foram visualizados por eletroforese em gel de 

agarose corado por brometo de etídio (Yamura et al., 2001).  

 

 

 

 



25 

 

Quadro 2. Iniciadores utilizados no nested PCR multiplex  

HHV-6A e HHV-6B  

(Yalcin et al., 

1994) 

Externo 5’- TTCTCCAGATGTGCCAGGGAAATCC 

             5’- CATCATTGTTATCGCTTTCACTCTC 

Interno  5’-AGTGACAGATCTGGGCGGGCCCTAATAACTT 

             5’-AGGTGCTGAGTGATCAGTTTCATAACCAAA 

HHV-7 

(Kidd et al., 1996) 

Externo 5’-TTTTTACATTTGGCTTGCTTTTTG 

              5’-ATATTTCTGTACCTATCTTCCCAA 

Interno   5’-TGCTTTTTGGTTTGTAAATTC 

              5’-GAATTTATGGAGTTTGGTCTG  

 

 

4.5. Processamento e análise dos dados 

 

 Os resultados do PCR bem como de dados clinicos laboratoriais dos 

pacientes foram analisados estatisticamente através do teste exato de Fisher 

utilizando o programa Epi-Info (Centers for Disease and Prevention, Atlanta, EUA). O 

nível de significância dos testes (p) foi de 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Padronização da Técnica de PCR 

 

5.1.1. Determinação da sensibilidade e especificidade do nested PCR em 

formato multiplex 

 

 Para a mensuração da sensibilidade da nova técnica foi utilizado um kit 

comercial de clonagem da Invitrogen® (Topo TA Cloning Kit). Assim, as sequências 

dos genes U35 do HHV-6 e uma sequência homóloga a sequência do gene U42 do 

HHV-6 presente no HHV-7 foram inseridas em plasmídeos.  Cepas de Escherichia 

coli foram transformadas com os plasmídeos. Após o cultivo bacteriano, os 

plasmídeos foram purificados e dosados em espectrofotômetro. Posteriormente, 

foram realizadas diluições seriadas do inserto recuperado e estas foram submetidas 

à técnica de PCR com posterior revelação em gel de poliacrilamida (Figura 4). A 

nova técnica desenvolvida apresentou uma sensibilidade de 100 cópias/ 50μL para o 

HHV-6A, de 10 cópias/ 50μL para o HHV-6B e de 1000 cópias/ 50μL para o HHV-7.
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Figura 4. Avaliação da sensibilidade da técnica de nested PCR multiplex 

através de diluições seriadas dos insertos.  

Linhas 1-8: diluições do HHV-6A (10-5 a 10-11). Linhas 10-16: diluições do HHV-6B 
(10-5 a 10-11). Linhas 18-25: diluições do HHV-7 (10-6 a 10-11). Linhas 28 e 29: HHV-
6B e HHV-7. 

 

5.1.2. Implantação da técnica de nested PCR na rotina do Laboratório de 

Diagnóstico Virológico – estudo piloto 

 

 Para a avaliação da técnica de nested PCR multiplex, foram utilizadas 182 

amostras de saliva provenientes de indivíduos saudáveis com idade entre 14 a 56 

anos residentes no Rio de Janeiro. Através deste estudo, observou-se uma 

prevalência de 9,8% (18/182) do HHV-6, com a detecção do HHV-6A em 7,1% 

(13/182) das amostras e do HHV-6B em 2,7% (5/182). A presença do DNA do HHV-

7 foi verificada em 12,6% (23/182) das amostras analisadas. Infecções múltiplas 

causadas pelo HHV-6 e -7 foram demonstradas em 2,2% (4/182) das amostras. A 

prevalência total de DNA viral foi de 22,4% (Tabela 1). Não foi observada diferença 

significativa entre homens e mulheres a respeito de infecções por estes vírus 

(p>0,05).  
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Tabela 1. Prevalência do HHV-6A, -6B e -7 em amostras de saliva provenientes 

de indivíduos saudáveis residentes do Rio de Janeiro 

Amostras 
HHV-6A 

n (%) 

HHV-6B 

n (%) 

HHV-7 

n (%) 

Infecção 

Múltipla 

n (%) 

Prevalência 

Total 

n (%) 

Homens 

(n=75) 
6 (3,2%) 2 (1%) 8 (4,3%) 1 (0,5%) 16 (8,7%) 

Mulheres 

(n=107) 
7(3,8%) 3 (1,6%) 15 (8,2 %) 3 (1,6%) 25 (13,6%) 

Total 

(n=182) 
13 (7,1%) 5 (2,7%) 23 (12,6%) 4 (2,1%) 41 (22,4%) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Presença do HHV-6A, HHV-6B e HHV-7 através da técnica de nested 

PCR multiplex em amostras de saliva de adultos saudáveis, residentes do Rio 

de Janeiro.  

1 e 6:amostras negativas, 2 e 5:HHV-6B, 3:HHV-7, 4: HHV-6A.γ: padrão de peso 
molecular. 
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5.2. Correlação entre os resultados da Imunofluorescência Indireta e da técnica 

da PCR  

 

Para interpretar os resultados obtidos, avaliamos a PCR para cada grupo de 

acordo com a classificação obtida através da técnica IFI, considerada como padrão-

ouro (Ward, 2005a). 

 

5.2.1. Amostras de Saliva 

5.2.1.1. Detecção do HHV-6B pela PCR Multiplex 

 

 Através da PCR, foi pesquisada a presença do HHV-6B, vírus conhecido por 

causar o exantema súbito em crianças, nas amostras selecionadas. De acordo com 

a Tabela 2, observa-se que das 62 amostras que apresentavam IgG de baixa avidez 

para o HHV-6 na IFI, três (4,8%) amostras foram positivas para o HHV-6B e 59 

(95,2%) foram negativas. No grupo controle, somente uma (1,3%) amostra 

apresentou o genoma do HHV-6B. Embora a detecção do HHV-6B tenha sido mais 

frequente nos pacientes com infecção primária pelo HHV-6, este resultado não foi 

estatisticamente significativo (Teste exato de Fisher, p=0,23). 

 

Tabela 2. Detecção do DNA do HHV-6B pela técnica de PCR multiplex nas 

amostras de saliva 

 

 HHV-6B   Negativos 

Casos  

(n=62) 
3 (4,8%) 59 (95,2%) 

Controles 

(n=76) 
1 (1,3%) 75 (98,7%) 
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5.2.1.2. Detecção do HHV-6A pela PCR Multiplex 

 

 Apesar do HHV-6A não estar associado claramente a nenhuma patologia 

humana específica, através do método de PCR multiplex, o vírus foi evidenciado em 

nossas amostras. Assim, de acordo com a Tabela 3, foi constatado que o genoma 

do HHV-6A foi encontrado em duas amostras do grupo caso (3,2%) e em duas 

amostras do grupo controle (2,6%).  

 

Tabela 3. Detecção do DNA do HHV-6A pela técnica de PCR multiplex nas 

amostras de saliva 

 HHV-6A   Negativos 

Casos 

(n=62) 
2 (3,2%) 60 (96,8%) 

Controles 

(n=76) 
2 (2,6%) 74 (97,4%) 

      

 

5.2.2. Amostras de Soro 

5.2.2.1. Detecção do genoma do HHV-6B pela PCR Multiplex 

 

 Após a realização da técnica de nested PCR para a pesquisa de HHV-6B nas 

amostras de soro, foi relatada a ausência do genoma viral em todas as amostras, 

tanto no grupo caso que é formado de pacientes diagnosticados com infecção 

primária pelo HHV-6 quanto no grupo controle, como relatado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Detecção do DNA do HHV-6B pela técnica de PCR multiplex nas 

amostras de soro 

  HHV-6B       Negativos 

Casos 

(n=57) 
0 57 (100%) 

Controles 

(n=68) 
0 68 (100%) 
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5.2.2.2. Detecção do genoma do HHV-6A pela PCR Multiplex 

 

 As amostras de soro foram submetidas a reação de PCR e assim, foi 

observado que das 57 amostras do grupo casos, um amostra foi positiva para o 

HHV-6A (1,7%) e no grupo controle, uma única amostra foi positiva para o HHV-6A 

(1,4%), como demonstrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Detecção do DNA do HHV-6A pela técnica de PCR multiplex nas 

amostras de soro 

 

  HHV-6A       Negativos 

Casos 

(n=57) 
1 (1,7%) 56 (98,3%) 

Controles 

(n=68) 
1 (1,4%) 67 (98,6%) 

 

 

 

5.3. Avaliação da sensibilidade e especificidade da técnica de PCR para a 

pesquisa de HHV-6B em amostras de saliva 

 

 Após a realização da técnica de PCR multiplex para evidenciação do genoma 

do HHV-6B, esta foi comparada com a técnica de imunofluorescência indireta 

demonstrando uma sensibilidade de 4,8% (3/62), especificidade de 98,7% (75/76) e 

acurácia de 56% (78/138) para a técnica de PCR.  
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Tabela 6. Comparação da técnica de IFI e de PCR para a evidenciação do HHV-

6B nas amostras de saliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Detecção do genoma do HHV-7 através da PCR 

 

5.4.1. Amostras de saliva 

 

 Sabendo-se que a clinica do HHV-6 e HHV-7 é indistinguível, pareceu 

oportuno verificar a presença do HHV-7 nas amostras selecionadas. Assim, nas 62 

amostras de saliva do grupo casos, 3 (4,8%) foram positivas para o HHV-7 e 59 

(95,2%) foram negativas. No grupo controle, os resultados foram semelhantes: do 

total de 76 amostras, 4 (5,2%) foram positivas e 72 (94,8%) foram negativas para a 

presença do DNA do HHV-7 (Tabela 7). 

 

Imunofluorescência Indireta 

 
HHV-6B  

(baixa avidez) 

HHV-6B  

(alta avidez) 
Total 

DNA positivo 3 1 4 

DNA negativo 59 75 134 

Total 62 76 138 
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Tabela 7. Detecção do HHV-7 nas amostras de saliva através da PCR Multiplex 

  

 

 

 

 

 

                                                  BA: baixa avidez         AA: alta avidez 

 

5.4.2. Amostras de soro 

 

 Através do Nested PCR multiplex, foi pesquisada a presença do genoma do 

HHV-7 nas amostras de soro e de acordo com a Tabela 8, foi observado, que das 57 

amostras de soro do grupo casos, 1 (1,7%) apresentou o DNA do HHV-7 e 56 

(98,3%) foram negativas para o HHV-7. Já nas 68 amostras de soro do grupo 

controle, a detecção do genoma viral foi observada em quatro (5,8%) amostras e 

não foi detectada em 64 (94,2%) amostras. Embora a detecção do HHV-7 tenha sido 

mais freqüente nas crianças do grupo controle, esta diferença não foi significativa 

(Teste exato de Fisher, p=0,25). 

 

Tabela 8. Detecção do HHV-7 nas amostras de soro pela PCR Multiplex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR 

 

Imunofluorescência Indireta 

 Casos (BA) Controles (AA) Total 

Positivo 3 (4,8%) 4 (5,2%) 7 

Negativo 59 (95,2%) 72 (94,8%) 131 

Total 62 76 138 

 

 

PCR 

 

Imunofluorescência Indireta 

 Casos (BA) Controles (AA) Total 

Positivo 1 (1,7%) 4 (5,8%) 5 

Negativo 56 (98,3%) 64 (94,2%) 120 

Total 57 68 125 
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5.5. Amostras inconclusivas 

 

 Após a realização da técnica de imunofluorescência indireta para a pesquisa 

de IgG específica de baixa avidez para o HHV-6, foi constatado que 21 amostras de 

saliva e 16 amostras de soro foram classificadas como inconclusivas. Após a 

realização da PCR, não foi evidenciado do genoma do HHV-6. Mas, como 

demonstrado na Tabela 9, dentre as 16 amostras de soro inconclusivas, quatro 

amostras apresentaram o DNA do HHV-7. Assim, a frequência da detecção do HHV-

7 nas amostras de soro classificadas como inconclusivas foi de 25% (4/16).  

 

Tabela 9. Detecção do HHV-7 nas amostras inconclusivas pela 

imunofluorescência indireta  

 

       

 

 

 

 

 

 

5.6. Relação entre os resultados do multiplex PCR com a idade das crianças, 

dias de exantema, dias de doença e titulação de anticorpos 

 

Detecção do DNA do HHV-6B 

 

 Com a finalidade de estabelecer possíveis relações de alguns sinais clínicos 

com a detecção do genoma viral, foi realizada a análise estatística comparando os 

resultados do PCR para o HHV-6B em amostras de saliva, com idade da criança, 

dias de exantema, dias de doença e titulação de anticorpos. Porém, de acordo com 

as Tabelas 10-13 não foi observada nenhuma correlação estatística entre detecção 

viral e estas variáveis (p> 0,05). 

 

 

PCR 

 

Amostras inconclusivas (IFI) 

 Saliva Soro Total 

Positivo 0 4 4 

Negativo 21 12 33 

Total 21 16 37 
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Tabela 10. Frequência do DNA do HHV-6B na saliva de crianças em relação a 

idade   

 Casos  Controles  

 Idade DNA + DNA - DNA + DNA - 

 < 2 anos 3 52 1 57 

 ≥ 2 anos 0 7 0 18 

 

p= 0,44 

 

 

Tabela 11. Frequência do DNA do HHV-6B na saliva de crianças em relação a 

dias de exantema 

 

 Casos  Controles  

Dias de exantema DNA + DNA - DNA + DNA - 

0-9 3 54 1 57 

>9 0 5 0 18 

 

p= 0,47 

 

Tabela 12. Frequência do DNA do HHV-6B na saliva de crianças em relação a 

dias de doença 

 

 Casos  Controles  

Dias de doença DNA + DNA - DNA + DNA - 

0-9 2 43 1 45 

>9 1 16 0 30 

 

p= 0,57 
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Tabela 13. Frequência do DNA do HHV-6B na saliva de crianças em relação a 

titulação de anticorpos anti-HHV-6 (Casos) 

 

Título de ac DNA + DNA -  

80 1 33 

160 1 2 

320 0 12 

640 0 2 

≥ 640 1 9 

 

 

Detecção do DNA do HHV-7 

 

 Amostras de saliva 

 

  Os resultados da PCR apontaram que a detecção do HHV-7 ocorreu em 7 

amostras de saliva de crianças com idade inferior a 12 meses (7/7) como 

evidenciado pela Tabela 11. Após a realização do teste exato de Fisher, foi obtido 

um valor de p=0,01, demonstrando alta significância estatistica. 

 

 

Tabela 14. Frequência do DNA do HHV-7 na saliva de crianças em relação a 

idade    

 

 Casos  Controles  

Idade  DNA + DNA - DNA + DNA - 

< 12 meses 3 52 4 54 

≥ 12 meses 0 7 0 18 

 

p=0,01 



37 

 

 De acordo com as Tabelas 15-19, o número de dias de febre e o número de 

dias de exantema não apresentaram correlação estatística com a detecção do 

genoma do HHV-7, tanto nas amostras de saliva como nas de soro. 

 

Tabela 15. Frequência do DNA do HHV-7 na saliva de crianças em relação a 

dias de exantema 

 

 Casos  Controles  

Dias de exantema DNA + DNA - DNA + DNA - 

0-9 2 55 3 55 

>9 1 4 1 17 

 

p= 0,33 

 

Tabela 16. Frequência do DNA do HHV-7 na saliva de crianças em relação a 

dias de doença 

 

 Casos  Controles  

Dias de doença DNA + DNA - DNA + DNA - 

0-9 2 55 3 55 

>9 1 4 1 17 

 

p= 0,33 
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 Amostras de soro 

 

Tabela 17. Frequência do DNA do HHV-7 no soro de crianças em relação a 

idade 

 Casos  Controles  

Idade  DNA + DNA - DNA + DNA - 

< 12 meses 1 33 1 15 

≥ 12 meses 0 22 3 49 

p= 0,67 

 

Tabela 18. Frequência do DNA do HHV-7 no soro de crianças em relação a dias 

de exantema 

 

 Casos  Controles  

Dias de exantema DNA + DNA - DNA + DNA - 

0-9 1 52 4 47 

>9 0 4 0 17 

 

p= 0,39 

Tabela 19. Frequência do DNA do HHV-7 no soro de crianças em relação a dias 

de doença 

 

 Casos  Controles  

Dias de exantema DNA + DNA - DNA + DNA - 

0-9 1 52 3 48 

>9 0 4 1 16 

 

p= 0,6
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6. DISCUSSÃO 

 

 O HHV-6 e o HHV-7 são vírus ubíquos que permanecem latentes no 

organismo após a infecção primária e podem ser excretados crônica ou 

intermitentemente na saliva, sendo transmitidos a outras pessoas por esta via 

(Braun et al., 1997; Ward, 2005b). Porém, resultados controversos vem sendo 

apresentados e a prevalência obtida pelo isolamento viral na saliva variando de 0 a 

100% (Pereira et al., 2004).  

 Através de um estudo preliminar para a implantação da técnica de nested 

PCR multiplex para a detecção do HHV-6A, HHV-6B e do HHV-7, utilizando 182 

amostras de saliva provenientes de adultos saudáveis, foi observada uma taxa de 

prevalência de 7,1% para o HHV-6A, de 2,7% para o HHV-6B e de 12,6% para o 

HHV-7 (Tabela 1) (Magalhães et al., 2010), inferior às relatadas em outros estudos 

(Jarret et al., 1990, Tanaka-Taya et al., 1996). Entretanto, um estudo realizado por 

Pereira e colaboradores (2004) no Brasil, descreveu uma prevalência de 14% para o 

HHV-6 ao utilizar como amostras, fluido gengival e saliva de glândula parótida, 

sugerindo a existência de substâncias presentes na saliva que são capazes de inibir 

a técnica de PCR gerando resultados falso-negativos. Grande parte dos estudos 

disponíveis não retrata separadamente a frequência de detecção do HHV-6A e B, 

porém Hall e colaboradores (1998) observaram uma baixa prevalência da detecção 

do HHV-6A (3%) em amostras de saliva de adultos, em concordância com nossos 

resultados.  

 Vale ressaltar que as diferenças observadas nos diversos relatos da literatura 

quanto à prevalência viral na saliva, não estão totalmente claras, mas podem ser 

relacionadas com os diferentes protocolos de PCR empregados, o desenho dos 

estudos, métodos de coleta e populações investigadas (Flamand et al., 2008).  
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 Em contraposição aos nossos achados, Aberle e colaboradores (1996) 

encontraram prevalências de 95% na saliva de 44 adultos saudáveis, através do uso 

da técnica de nested PCR. Altas taxas de prevalência podem ser ocasionadas pela 

possibilidade de ocorrência de uma reatividade cruzada entre o HHV-6 e o HHV-7, 

devido à alta similaridade gênica entre estes vírus (Braun et al.,1997; Di Luca et al., 

1995) e pela contaminação entre amostras durante a técnica de nested PCR, 

podendo culminar em resultados falso-positivos (Flamand et al., 2008). 

 Em nosso estudo piloto, os primers utilizados foram de uma seqüência 

altamente conservada dos genomas do HHV-6 e do HHV-7, a fim de evitar que 

possíveis variações genéticas gerassem resultados equivocados. Além disso, 

durante a realização da técnica de nested PCR, foram utilizados controles negativos 

durante todas as etapas do protocolo, incluindo a etapa de extração do DNA, para a 

prevenção de resultados falso-positivos. A utilização de saliva como amostra foi 

realizada com a finalidade de evitar a detecção de infecções latentes ou integração 

cromossomal (Ward et al., 2006) uma vez que swabs da garganta ou o sangue 

podem conter vírus latente em linfócitos locais, conforme sugerido por Zerr e 

colaboradores (2000).  

 A fim de avaliar o possível uso da técnica de nested PCR no diagnóstico da 

infecção primária pelo HHV-6B em crianças menores de quatro anos de idade com 

exantema súbito, utilizamos a técnica de PCR implantada em nosso laboratório. 

Entretanto, nossos resultados apresentaram frequências de detecção viral inferiores 

às descritas na literatura (Tabela 2). A prevalência de 4,8% de HHV-6B na saliva 

contradiz um estudo realizado com 24 amostras de crianças com quadro febril (Kidd 

et al., 1998), que demonstrou uma prevalência de 52% do HHV-6 na saliva destas 

crianças através da utilização da técnica de PCR.  Entretanto, nesse estudo, a 

prevalência das duas variantes (A e B) não é relatada separadamente, o que leva ao 

questionamento do significado das altas prevalências do HHV-6 descritas, uma vez 

que sem a diferenciação da variante, não é possível a associação entre a detecção 

viral e o quadro febril, pois somente a variante B está associada ao exantema súbito 

(Braun et al., 1997). Assim, uma alta prevalência pode ter sido ocasionada pela 

presença do HHV-6A que não está relacionado a nenhuma doença humana 

específica (Ward, 2005a) e se encontra ocasionalmente na saliva (Hall et al., 1998), 

com uma taxa de detecção entre 2% a 3% (Ward, 2005a).  
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 Na Tabela 2, 3 amostras foram positivas para o HHV-6B no grupo caso. Já no 

grupo controle, a presença de uma amostra de saliva positiva para o HHV-6B sugere 

persistência viral. Para este paciente, a IFI detectou IgG de alta avidez, 

diagnosticando a infecção passada (Vianna et al., 2007).  Jarret e colaboradores 

(1990) já haviam relatado que o HHV-6B pode ser excretado na saliva cronicamente. 

Outra possibilidade é a de reativação deste vírus por outro agente não esclarecido, 

que pode ser responsável pela sintomatologia apresentada pelo paciente naquele 

momento (Ward, 2005a). De acordo com Caselli e Di Luca (2007), a reativação da 

infecção pelo HHV-6 é particularmente associada à infecção pelo CMV, em 

receptores de transplante de órgãos sólidos. 

 Conforme apresentado na Tabela 4, a ausência de detecção do genoma viral 

do HHV-6B nas amostras de soro do grupo caso, que é composto de amostras as 

quais possuem anticorpos específicos contra o HHV-6, condiz com um estudo que 

afirma que o DNA do HHV-6 pode ser detectado transitoriamente no soro ou plasma, 

no início da infecção primária, antes da soroconversão, mas não na fase de 

convalescença. Isto porque esta fase está relacionada à indução de resposta imune 

específica (Asano et al, 1995;Suga et al., 1998, Ward et al., 2005).Corroborando 

esta idéia, Ward e colaboradores (2007) descreveram que, posteriormente à 

soroconversão, o HHV-6 se torna latente, não sendo detectado no soro, enquanto o 

DNA viral fica presente em baixos níveis nos leucócitos, cerca de 1 cópia por 104 a 

105 células.  

 Contudo, a patogenia da infecção pelo HHV-6 ainda não está totalmente 

esclarecida, o que torna difícil avaliar o significado da detecção de DNA viral em 

cada fase da infecção. É importante ressaltar que um estudo realizado por Huang e 

colaboradores (1992) relata uma maior presença do DNA viral no plasma durante a 

fase de convalescença da infecção. Além disso, a frequência de detecção do DNA 

viral também pode ser influenciada pela escolha do material clínico utilizado e do 

método de diagnóstico, tornando difícil a comparação entre os resultados de 

diferentes estudos.   

 Em nosso estudo, foram utilizadas amostras de saliva ou soro como materiais 

clínicos, visto que a utilização de amostras de sangue total ou plasma não é 

adequada para a evidenciação de infecção primária pelo HHV-6 por PCR. Isto 



42 

 

acontece porque o vírus permanece latente nos linfócitos (Braun et al., 1997; Leong 

et al., 2007), assim a detecção do DNA viral pode resultar de uma infecção latente, 

uma possível reativação da infecção (Norton et al., 1999; Archour et al., 2007) ou 

ainda uma integração cromossomal (Ward et al., 2006). Assim, o genoma viral foi 

pesquisado nas amostras de saliva e soro de crianças com sintomatologia 

compatível com infecção primária pelo HHV-6B, a fim de diminuir o risco da 

presença de células nas nossas amostras e a probabilidade de detecção de 

infecções latentes, que acarretariam resultados falso-positivos. Além disso, a 

utilização de saliva como amostra clínica possui a vantagem da coleta não ser 

invasiva. Segundo Massib e Razonable (2009), o uso de amostras de soro seria o 

mais indicado para detecção de infecção ativa pelo HHV-6B.  

 De acordo com um estudo de Secchiero e colaboradores (1995) somente a 

realização do RT-PCR diferencia as infecções latentes da replicação ativa, através 

da detecção da produção de RNA mensageiro. Entretanto, a conservação do RNA 

em amostras clínicas é muito baixa, ocorrendo degradação do material genético 

principalmente em amostras armazenadas durante um longo período sob 

refrigeração, como é o caso das nossas amostras. A técnica de PCR em tempo real 

ou PCR quantitativo também parecem ser adequada para diferenciar infecção 

primária de infecção recorrente, através da mensuração da carga viral que é 

superior durante a infecção primária (Safronetz et al., 2003; Ward 2005b). Contudo, 

Caserta e colaboradores (2010) afirmam que a realização da técnica de PCR 

quantitativa no plasma é insuficiente para distinguir a replicação viral ativa da 

integração cromossomal pelo HHV-6, devido ao fato da integração cromossomal 

estar associada com um aumento do nível viral plasmático. 

 No nosso estudo, a técnica de nested PCR multiplex foi escolhida, pelo fato 

de permitir a evidenciação e diferenciação do HHV-6A, HHV-6B e HHV-7 e por ser 

composta de duas reações de amplificação subsequentes, é conferido um aumento 

da sensibilidade de detecção de pequenas quantidades virais presentes nas 

amostras clínicas utilizadas. Outro fato importante a ser considerado é que todas as 

crianças recrutadas no estudo apresentavam sintomatologia compatível com uma 

provável infecção primária pelo HHV-6B e possuíam resultados negativos em testes 

específicos para outras possíveis etiologias diminuindo assim, a probabilidade de 

uma infecção latente ser considerada como uma infecção primária pelo HHV-6. Além 
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disso, a faixa etária das crianças selecionadas é compatível com o período de 

infecção primária pelo HHV-6B. 

 Conforme apresentado na Tabela 6, através da comparação dos resultados 

obtidos pelo PCR e pela técnica de IFI para a pesquisa de IgG de baixa avidez, que 

é considerada atualmente como método padrão ouro para a detecção da infecção 

primária pelo HHV-6, foi observada uma especificidade de 98,7% (75/76), valor 

superior a especificidade de 84% relatada para a técnica de IFI (Ward et al., 2002), 

uma sensibilidade de 4,8% (3/62) e 56% de acurácia (78/138) para a técnica de 

PCR. A alta especificidade da técnica reduz significativamente a probabilidade de 

resultados falso-positivos, porém este método apresentou uma sensibilidade muito 

baixa, com elevado número de resultados falso-negativos e uma baixa acurácia 

sendo, portanto, inadequado para a detecção da infecção primária pelo HHV-6B, 

demonstrando que o método de IFI através da pesquisa de IgG de baixa avidez 

permanece como  a técnica mais recomendanda para o diagnóstico da infecção 

primária pelo HHV-6B. 

 Alguns estudos descrevem associações com a sintomatologia e a evidência 

de DNA viral nas amostras. Em um estudo prospectivo com o acompanhamento de 

277 crianças desde o nascimento até os dois anos de idade, foi observado que 90% 

das infecções foram associadas com sintomas e o exantema súbito foi diagnosticado 

em um quarto do total de casos, utilizando amostras de saliva (Zerr et al., 2005). 

Entretanto, outro estudo afirma não haver relação direta entre as manifestações 

clínicas e detecção do DNA viral em amostras de soro (Hara et al., 2002). No nosso 

estudo, não houve correlação estatística entre os resultados obtidos pela técnica de 

PCR para a pesquisa do HHV-6 e dados como: título de anticorpo, idade, dias de 

exantema e dias de doença (Tabelas 10-13).  

 Devido ao fato da infecção primária pelo HHV-7 também estar associada com 

doença febril, incluindo o exantema súbito (Tanaka et al.1994;Clark et al., 1997), 

assim como o HHV-6, foi verificada a frequência de detecção do DNA do HHV-7 nas 

nossas amostras. Como apresentado nas Tabelas 7 e 8, foi observada uma 

frequência de 4,9% nas amostras de saliva e de 4% nas amostras de soro. Estes 

resultados sugerem que alguns pacientes podem estar com infecção primária pelo 

HHV-7, co-infecção pelo HHV-6 e HHV-7 ou reativação de uma possível infecção 
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prévia pelo HHV-7. Sua detecção pode ser importante para esclarecer a etiologia de 

inúmeras infecções não elucidadas pelo IFI para o HHV-6. 

 Um estudo conduzido em 1998 (Kidd et al., 1998), ao analisar amostras de 

saliva e soro de crianças para a investigação sobre a prevalência de herpesvírus em 

doenças febris, demonstrou 32,6% e 6% de positividade para o HHV-7 em amostras 

de saliva e soro, respectivamente.  

 A frequência de detecção do HHV-7 de 1,1% em amostras de soro de 176 

crianças também foi relatada (Hara et al., 2002), demonstrando que as taxas de 

detecção viral são bastante divergentes na literatura. Entretanto, este estudo foi 

realizado utilizando amostras de crianças com uma faixa etária entre 0 a 15 anos, 

onde se espera que grande parte já tenha sido infectada previamente, e que foram 

encaminhadas ao hospital por diversas razões. Então, o resultado desse trabalho 

não pode ser relacionado com infecção primária pelo HHV-7. É provável que a 

detecção do HHV-7 esteja refletindo algumas reativações ou infecções latentes. 

 Da mesma forma que as taxas de frequência da detecção do HHV-6, a 

frequência de detecção do HHV-7 varia de acordo com a fase da doença, do tipo de 

amostra e da técnica utilizada.  

 Em relação aos nossos resultados acerca do HHV-7,  foi evidenciado que 

quatro amostras do grupo casos (três amostras de saliva e uma amostra de soro) 

apresentaram o DNA do HHV-7 (Tabelas 7 e 8), sugerindo a ocorrência de uma co-

infecção com o HHV-6 e HHV-7 (Suga et al., 1997; Hall et al., 2006). Além disso, 

uma amostra de saliva apresentou o DNA do HHV-6A e do HHV-7, reforçando a 

possibilidade de uma co-infecção. 

 Após a realização do teste de pesquisa IgG de baixa avidez para o HHV-6, 

algumas amostras foram classificadas como inconclusivas. Dentre as 16 amostras 

de soro classificadas como inconclusivas, uma amostra revelou a presença do 

genoma do HHV-6A e outras quatro amostras apresentaram o DNA do HHV-7 

(Tabela 9). Portanto, o HHV-7 foi detectado em 25% das amostras inconclusivas, 

sugerindo que este vírus poderia ser o agente etiológico da sintomatologia clínica 

observada. 
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 De acordo com a literatura, a infecção primária pelo HHV-7 ocorre mais 

tardiamente do que a infecção primária pelo HHV-6, ocorrendo gradualmente ao 

longo dos primeiros cinco a seis anos de vida (Ward, 2005a). Assim, foi analisada a 

relação entre a idade e a detecção do HHV-7 nas amostras de saliva selecionadas. 

Em nosso estudo, foi observada uma relação estatisticamente significativa (p=0,011) 

entre as duas variáveis analisadas (Tabela 11). Todas as sete amostras positivas 

para a detecção viral eram de crianças com idade inferior a doze meses, 

corroborando com um estudo realizado no Brasil que demonstrou que a infecção 

pelo HHV-7 ocorre precocemente nesta população, coincidindo com a infecção pelo 

HHV-6 (Oliveira et al., 2003). Atualmente, não se encontra disponível um teste 

sorológico comercial para evidenciar a infecção primária pelo HHV-7, portanto a 

utilização do nosso formato da técnica de PCR pode ser interessante para elucidar 

infecções inconclusivas que poderiam ser ocasionadas por este herpesvírus.  Ainda 

são necessários estudos acerca da patogenia desta infecção para uma melhor 

elucidação da sua relevância clínica.  

 Os resultados deste trabalho devem ser interpretados mediante a presença 

da seguinte limitação: a utilização de amostras antigas submetidas a um grande 

período de armazenamento e muito manipuladas para a pesquisa de outros agentes 

causadores da sintomatologia clínica pode ter levado à degradação do material 

genético viral, que poderia ser insuficiente para a detecção pela PCR (Ward et al., 

2006) 

 Através deste estudo, foi constatado que a literatura disponível acerca da 

infecção pelo HHV-6 é muito limitada e controversa, onde são observados trabalhos 

antigos principalmente quando relacionados com a utilização de saliva como 

amostra, coincidindo com início da aplicação da técnica de nested PCR, o que 

poderia estar associado com resultados equivocados relacionados à contaminação 

entre amostras durante sua manipulação. Além disso, pouco se sabe sobre a 

patogênese da infecção, o sítio de latência, em qual fase da doença é o melhor 

momento de coleta da amostra e qual amostra é a mais adequada para utilização no 

diagnóstico de infecção primária. Após uma revisão da literatura, foi observada a 

aplicação de diferentes métodos o que dificulta a comparação entre os resultados 

dos estudos e por ser uma infecção de curso benigno em crianças 

imunocompetentes, na maioria dos casos, observa-se pouco interesse no assunto 
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por parte dos pesquisadores.  Segundo Ward (2005a), embora pouco frequente, a 

infecção primária pelo HHV-6 e HHV-7 pode resultar em processos convulsivos e 

encefalopatias sendo necessário o uso de testes rápidos em amostras de fase 

aguda para a detecção da infecção primária e sua distinção entre uma infecção 

persistente.
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7. CONCLUSÕES 

 

 A padronização e implantação da técnica de nested PCR multiplex para a 

evidenciação do HHV-6A, HHV-6B e HHV-7 na rotina do Laboratório de Diagnóstico 

Virológico foi adequada, tendo sido determinadas a sensibilidade do método através 

da utilização de clones virais e amostras de saliva de adultos saudáveis. 

 A frequência de detecção do HHV-6B (4,8%) nas amostras de saliva de 

crianças com infecção primária foi inferior aos relatos da literatura e nas amostras de 

soro destas crianças não houve a detecção do genoma viral através da técnica de 

PCR. 

 Através da comparação do uso da técnica de IFI e da técnica de PCR, 

verificamos uma baixa sensibilidade (4,8%) da técnica molecular na evidenciação da 

infecção primária pelo HHV-6 com grande número de resultados falso-negativos. 

 A técnica de nested PCR parece ser útil para a evidenciação de uma possível 

infecção primária pelo HHV-7 em amostras de soro inconclusivas, durante quadros 

de doença exantemática, podendo contribuir para o diagnóstico diferencial nesses 

casos.  

   Através deste trabalho concluímos que o método de PCR não é adequado 

para o diagnóstico laboratorial de infecção primária pelo HHV-6.  A Reação de 

Imunofluorescência utilizando o teste de avidez para pesquisa de IgG para o HHV-6 

permanece como o método padrão ouro para o diagnóstico da infecção primária pelo 

HHV-6. 



48 

 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- Aberle SW, Mandi CW, Kunz C, PopowKraupp T. Presence of human herpesvirus 6 

variants A and B in saliva and peripheral blood mononuclear cells of healthy adults. 

J. Clin. Microbiol. 1996;34:3223-3225. 

- Achour A, Boutolleau D, Slim A, Agut H, Gautheret-Dejean A. Human herpesvirus-6 

(HHV-6) DNA in plasma reflects the presence of infected blood cells rather than 

circulating viral particles. J Clin Virol 2007;38(4):280–5. 

 

- Asano T, Yoshikawa T, Suga S, Kobayashi I, Nakashima T, Yazaki T, Kajita Y, 

Ozaki T. Clinical features of infants with primary human herpesvirus 6 infection 

(exanthema subitum, roseola infantum). Pediatrics 1994;93:104-108.  

- Asano Y, Suga S, Yoshikawa T, Yazaki T, Uchikawa T. Clinical features and viral 

excretion in an infant with primary human herpesvirus 7 infection. Pediatrics 

1995;95:187–90. 

 

- Aubin JT, Agut H, Collandre H, Yamanishi K, Chandran B, Montagnier L, Hurax JM. 

Antigenic and genetic differentiation of the two putative types of human herpesvirus 

6. J Virol Methods 1993; 41:223-234.  

- Black JB, Inoue N, Kite-Powell K, Zaki S, Pellett PE. Frequent isolation of human 

herpesvirus 7 from saliva. Virus Res 1993; 29:91–98.    

 

- Black JB, Durigon E, Kite-Powell K, de Souza L, Curli SP, Afonso AM, Theobaldo 

M, Pellett PE. HHV-6 and HHV-7 seroconversion in children clinically diagnosed with 

measles or rubella. Clin. Infect. Dis. 1996a;23:1156–115. 

 

- Black JB, Schwarz TF, Patton JL, Kite-Powell K, Pellett PE, Wiersbitzky S, Bruns R, 

Muller C, Jager G, Stewart J. Evaluation of immunoassays for detection of antibodies 

to human herpesvirus 7.Clin. Diagn. Lab. Immunol. 1996b;3:79–83. 

 

- Black JB, Pellett PE. Human herpesvirus 7. Rev Med Virol 1999;9:245–62.



49 

 

 

- Braun DK, Dominguez G, Pellett PE. Human herpesvirus 6. Clin Microbiol Rev 

1997;10:521–67. 

 

- Caselli E. e Di Luca D. Molecular biology and clinical associations of 

Roseoloviruses human herpesvirus 6 and human herpesvirus 7. New Microbiologica 

2007;30:173-187. 

- Caserta MT, Mock DJ, Dewhurst S. Human herpesvirus 6. Clin. Infect. Dis.2001; 33: 

829-833. 

 

- Caserta MT,McDermott MP, Dewhurst S, Schnabel K, Carnahan JA, Gilbert L, et al. 

Human herpesvirus 6 (HHV6) DNA persistence and reactivation in healthy children. J 

Pediatr 2004;145(4):478–84. 

 

- Caserta MT, Hall CB, Schnabela K, Lofthusb G, Marinoa A, Shelleya L, Yooa C, 

Carnahana J, Andersona L, Wangc H. Diagnostic assays for active infection with 

human herpesvirus 6 (HHV-6) Journal of Clinical Virology 2010; 48:55–57. 

 

- Challoner PB, Smith KT, Parker JD, MacLeod DL, Coulter DN, Rose TM, Schultz 

ER, Bennett JL, Garber RL, Chang M. Plaque-associated expression of human 

herpesvirus 6 in multiple sclerosis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1995; 92:7440–7444. 

 

- Clark DA, Kidd IM, Collingham KE, Tarlow M, Ayeni T, Riordan A, Griffiths PD, 

Emercy VC, Pillay D. Diagnosis of primary human herpesvirus 6 and 7 infections in 

febrile infants by polymerase chain reaction. Arch. Dis. Child. 1997; 77 (1), 42-45. 

- Clark, DA. Human herpesvirus 6. Rev. Med.Virol. 2000;10:155-173. 

 

- Cone, R. W., M. L. Huang, R. Ashley, and L. Corey. Human herpesvirus 6 DNA in 

peripheral blood cells and saliva from immunocompetent individuals. J. Clin. 

Microbiol. 1994;32:2633. 

- De Bolle L, Naesens L, De Clercq E. Update on human herpesvirus 6 biology, 

clinical features, and therapy. Clin Microbiol Rev 2005;18(1):217–45. 

 

- Dewhurst, S., K. McIntyre, K. Schnabel, and C. B. Hall. Human herpesvirus 6 (HHV-

6) variant B accounts for the majority of symptomatic primary HHV-6 infections in a 

population of U.S. infants. J. Clin. Microbiol 1993;31:416–418. 

 

- Di Luca, D, Dolcetti R, Mirandola P, De Re V, Secchiero P, Carbone A, Boiocchi M, 

Cassai E. Human herpesvirus 6: a survey of presence and variant distribution in 

normal peripheral lymphocytes and lymphoproliferative disorders. J. Infect. Dis. 

1994;170:211–215. 

 



50 

 

 

- Di Luca D, Mirandola P, Ravaioli T, Dolcetti R, Frigatti A, Bovenzi P. Human 

herpesvirus 6 and 7 in salivary gland and human immunodeficiency vírus positive 

individuals. J. Med. Virol. 1995; 45:426-65. 

- Di Luca D, Mirandola P, Ravaioli T, Bigoni B, Cassai E. Distribution of HHV-6 

variants in human tissues. Infect. Agents Dis. 1996;5:203–214. 

Di Luca et al., 1996 

- Dockrell DH. Human herpesvirus 6: molecular biology and clinical features. Journal 

of Medical Microbiology 2003; 52: 5–18. 

 

- Flamand L, Gravel A, Boutolleau D, Alvarez-Lafuente R, Jacobson S, Malnati MS, 

Kohn D, Tang Y, Yoshikawa T, Ablashi D. Multicenter comparison of PCR assays for 

detection of human herpesvirus 6 DNA in serum. J Clin Microbiol 2008;46(8):2700–6. 

 

- Frenkel N, Schirmer EC, Wyatt LS, Katsafanas G, Roffman E, Danovich RM, June 

CH. Isolation of a new herpesvirus from CD41 T cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

1990; 87:748–752. 

 

- Gompels UA e Macaulay HA. Characterization of human telomeric repeat 

sequences from human herpesvirus 6 and relationship to replication. J. Gen. Virol. 

1995; 76:451–458. 

 

- Gompels UA, Nicholas J, Lawrence G, Jones M, Thomson BJ, Martin ME, 

Efstathiou S, Craxton M,. Macaulay HA. The DNA sequence of human herpesvirus-6: 

structure, coding content, and genome evolution. Virology 1995; 209:29–51. 

 

- Hall CB, Long CE, Schnabel KC, Caserta MT, McIntyre KM, Costanzo MA, Knott A, 

Dewhurst S, Insel RA, Epstein LG. Human herpesvirus-6 infection in children. A 

prospective study of complications and reactivation. N. Engl. J. Med. 1994; 

331:432–438. 

- Hall CB, Caserta MT, Schnabel KC, Long C, Epstein LG, Insel RA, Dewhurst S. 

Persistence of human herpesvirus 6 according to site and variant: possible greater 

neurotropism of variant A. Clin. Infect.Dis. 1998; 26:132–137. 

- Hall CB, Caserta MT, Schnabel KC, Boettrich C, Mcdermott MP, Lofthus GK, 

Carnahan JA, Dewhurst S. Congenital infections with human herpesvirus 6 (HHV6) 

and human herpesvirus 7 (HHV7). J. Pediatr.2004; 145, 472-477. 

- Hall CB, Caserta MT, Schnabel KC, McDermott MP, Lofthus GK, Carnahan JA, 

Gilbert LM, Dewhurst S. Characteristics and acquisition of human herpesvirus (HHV) 

7 infections in relation to infection with HHV-6. J Infect Dis. 2006; 193(8):1063-9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hall%20CB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Caserta%20MT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schnabel%20KC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McDermott%20MP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lofthus%20GK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carnahan%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gilbert%20LM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dewhurst%20S%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Infect%20Dis.');


51 

 

 

- Hara S, Kimura H, Hoshino Y, Tanaka N, Mishikawa K, Ihira M, Yoshikawa T, 

Morishima T. Detection of hepersvirus DNA in the serum of immunocompetent 

children. Microbiol. Immunol. 2002; 46 (3):177-180.  

- Hedman K, Lappalainen M, Soderland M, Hedman L. Avidity of IgG in 

serodiagnosis of infectious diseases. Rev Med Microbiol 1993; 4: 123–129. 

 

- Huang LM, Kuo PF, Lee CY, Chen JY, Liu MY, Yang CS. Detection of human 

herpesvirus-6 DNA by polymerase chain reaction in serum or plasma. J Med Virol 

1992; 38:7-10.  

- Jarrett RF, Clark DA, Josephs SF, Onions DE. Detection of human herpesvirus-6 

DNA in peripheral blood and saliva. J. Med. Virol.1990; 32:73–76. 

 

- Juretic M. Exanthema subitum: a review of 243 cases. Helvetica Paediatrica Acta 

1963; 1: 80–95. 

 

- Kidd, IM, Clark DA., Ait-Khaled M, Griffiths PD, Emery VC. Measurement of human 

herpesvirus 7 load in peripheral blood and saliva of healthy subjects by quantitative 

polymerase chain reaction. J. Infect. Dis. 1996; 174:396–401. 

 

- Kidd IM, Clark DA, Bremner JA, Pillay D, Griffiths PD, Emery VC. A multiplex PCR 

assay for the simultaneous detection of human herpesvirus 6 and human herpesvirus 

7, with typing of HHV-6 by   enzyme cleavage of PCR products. J. Virol. Methods 

1998; 70:29–36. 

 

- Kido S, Kondo K, Kondo T, Morishima T, Takahashi M, Yamanishi K. 

Detection of human herpesvirus 6 DNA in throat swabs by polymerase chain 

reaction. J. Med. Virol. 1990; 32:139–142. 

 

- Knox KK e Carrigan DR. Disseminated active HHV-6 infections in patients with 

AIDS. Lancet 1994; 343:577–578. 

 

- Kondo K, Hayakawa Y, Mori H, Sato S, Kondo T, Takahashi K, Minamishima Y, 

Takahashi M, Yamanishi K. Detection by polymerase chain reaction amplification of 

human herpesvirus 6 DNA in peripheral blood of patients with exanthem subitum. J. 

Clin. Microbiol. 1990; 28:970–974. 

 

- Kondo K, Kondo T,  Okuno T, Takahashi M, Yamanishi K. Latent human 

herpesvirus 6 infection of human monocytes/macrophages.J. Gen. Virol. 1991; 

72:1401–1408. 

 



52 

 

 

- Leong HN, Tuke PW, Tedder RS, Khanom AB, Eglin RP, Atkinson CE, et al. The 

prevalence of chromosomally integrated human herpesvirus 6 genomes in the blood 

of UK blood donors. J Med Virol 2007;79(1):45–51. 

 

- Levy JA, Ferro F, Greenspan D, Lennette ET. Frequent isolation of HHV-6 from 

saliva and high seroprevalence of the virus in the population. Lancet 1990; 

335:1047–1050. 

 

- Lusso P e Gallo RC. Human herpesvirus 6 in AIDS. Immunol Today 1995; 16: 67-

71. 

 

- Magalhães IM, Martins RVN, Cossatis JJ, Cavaliere RM, Afonso LA, Moysés N, 

Oliveira SA, Cavalcanti SMB. Detection of Human herpesviruses 6 and 7 DNA in 

saliva from healthy adults from Rio de Janeiro, Brazil. 2010. Submetido à publicação. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 

- Marsh S, Kaplan M, Asano Y, Hoekzema D, Komaroff AL, Whitman JE, Ablashi DV. 

Development and application of HHV-6 antigen capture assay for the detection of 

HHV-6 infections. J. Virol.Methods 1996; 61:103–112. 

Marsh et al., 1996 

- Martins RVN, Afonso LA, Moysés N, Magalhães IM, Matuck T, Carvalho DM, 

Cavalcanti SMB. Human herpesvirus 6 infection in a renal transplant recipient. Case 

report. VIRUS REVIEWS & RESEARCH 2009; 14, Nr. 2, 95. 

- Massih RCA e  Razonable RR. Human herpesvirus 6 infections after liver 

transplantation. World J Gastroenterol 2009; 15 (21): 2561-2569 

- Norton RA, Caserta MT, Hall CB, Schnabel K, Hocknell P, Dewhurst S. Detection of 

human herpesvirus 6 by reverse transcription-PCR. J Clin Microbiol 

1999; 37(11):3672–5. 

 

- Okuno T, Oishi H, Hayashi K, Nonogaki M, Tanaka K, Yamanishi K. Human 

herpesviruses 6 and 7 in cervixes of pregnant women.J. Clin. Microbiol. 1995; 

33:1968–1970. 

 

- Oliveira SA, Siqueira MM, Camacho LAB, et al. The etiology of maculopapular rash 

diseases in Niterói, State of Rio de Janeiro, Brazil : implications for measles 

surveillance. Epidemiol Infect 2001; 127: 509–516. 
 

- Oliveira SA, Turner DJ, Knowles W, Nascimento JP, Brown DW, Ward KN. Primary 

human herpesvirus-6 and -7 infections, often coinciding, misdiagnosed as measles in 

children from a tropical region of Brazil. Epidemiol Infect 2003;131:873–9. 

 



53 

 

 

- Pereira CM, Gasparetto PF,Corrêa MEP, Costa FF, Almeida OP, Barjas-Castro ML. 

Human herpesvirus 6 in oral fluids from healthy individuals. Archives of Oral Biology 

2004; 49: 1043-1046. 

 

- Pozo F e Tenório A. Detection and typing of lymphotropic herpesviruses by 

multiplex polymerase chain reaction. Journal of Virological Methods 1999; 79: 9–19.  

 

- Safronetz D, Humar A, Tipples GA. Differentiation and quantitation of human 

herpesviruses 6A, 6B and 7 by real-time PCR. Journal of Virological Methods 2003; 

112: 99-105. 

 

- Salahuddin SZ, Ablashi DV, Markham PD, Josephs SF, Sturzenegger S, Kaplan M, 

Halligan G, Biberfeld P, Wong-Staal F, Kramarsky B, Gallo RC. Isolation of a new 

virus, HBLV, in patients with lymphoproliferative disorders. Science 1986; 234:596–

601.  

 

- Secchiero P, Zella D, Crowley RW, Gallo RC, Lusso P. Quantitative PCR for human 

herpesviruses 6 and 7. J. Clin. Microbiol. 1995; 33:2124–2130. 

 

- Suga S, Yoshikawa T, Asano Y, Nakashima T, Yazaki T, Fukuda M, Kojima S, 

Matsuyama T, Ono Y, Oshima S. IgM neutralizing antibody responses to human 

herpesvirus-6 in patients with exanthem subitum or organ transplantation. Microbiol. 

Immunol. 1992; 36:495–506. 

 

- Suga S, Yoshikawa T, Nagai T, Asano Y. Clinical features and virological findings in 

children with primary human herpesvirus 7 infection. Pediatrics 1997; 99 (3): 1-5.  

 

- Suga S, Yoshikawa T, Kajita Y, Ozaki T, Asano Y. Prospective study of persistence 

and excretion of human herpesvirus-6 in patients with exanthem subitum and their 

parents. Pediatrics 1998; 102:900–904. 

 

- Tanaka K, Kondo T, Torigoe S, Okada S, Mukai T, Yamanishi K. Human 

herpesvirus 7:another causal agente of roseola (exanthem subitum). J. Pediat 

1994;125,1-5. 

- Tanaka- Taya K, Kondo T, Mukai T, Miyoshi H, Yamamoto Y, Okada S, Yamanishi 

K. Seroepidemiological study of human herpesvirus-6 and -7 in children of different 

ages and detection of these two viruses in throat swabs by polymerase chain 

reaction. J. Med. Virol. 1996; 48:88-94. 

- van Loon NM, Gummuluru S, Sherwood DJ, Marentes R, Hall CB, Dewhurst S. 

Direct sequence analysis of human herpesvirus 6 (HHV-6) sequences from infants 

and comparison with HHV-6 sequences from mother/infant pairs. Clin. Infect. Dis. 

1995; 21:1017–1019. 



54 

 

 

 

- Vianna RAO. Estudo clinico-epidemiológico da infecção primária pelo herpesvírus 

humano tipo 6 em crianças com doenças exantemáticas. 2007. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Médicas) – Universidade Federal Fluminense. 91p. 

 

- Vianna RAO, Siqueira MM, Camacho LAB , Setúbal S, Knowles W , Brown DW, 

Oliveira AS. The accuracy of anti-human herpesvirus 6 IgM detection in children with 

recent primary infection. Journal of Virological Methods 2008a; 153:273-275. 
 

- Vianna RAO, Oliveira SA, Camacho LAB, Knowles W, Brown D, Pereira ACM, 

Velarde LGC, Siqueira MM. Role of human herpesvirus 6 infection in young Brazilian 

children with rash illnesses. Pediatr. Infect. Dis. J. 2008b; 27:533–537.  

 

- Ward KN, Gray JJ, Fotheringham MW, Sheldon MJ. IgG antibodies to human 

herpesvirus-6 in young children: changes in avidity of antibody correlate with time 

after infection. J. Med. Virol.1993; 39:131–138. 

 

- Ward KN e Gray JJ. Primary human herpesvirus-6 infection is frequently overlooked 

as a cause of febrile fits in young children. J. Med. Virol. 1994; 42:119–123. 

 

- Ward KN, Turner DJ, Couto Parada X, Thiruchelvam AD. Use of immunoglobulin G 

antibody avidity for differentiation of primary human herpesvirus 6 and 7 infections. J 

Clin Microbiol 2001;39:959–63. 

 

- Ward KN, Couto Parada X, Passas J, Thiruchelvam AD. Evaluation of specificity 

and sensitivity of indirect immunofluorescence tests for IgG to human herpesviruses-

6 and-7. J Virol Methods 2002;106:107–13. 

 

- Ward, KN. The natural history and laboratory diagnosis of human herpesviruses-6 

and -7 infection in the immunocompetent. J. Clin. Virol. 2005a; 32:183–193. 

 

- Ward KN. Human herpesviruses-6 and -7 infections. Curr. Opin. Infect. Dis. 2005b; 

18:247–252. 

 

- Ward KN, Thiruchelvam AD, Couto-Parada X. Unexpected occasional persistence 

of high levels of HHV-6 DNA in sera; detection of variants A and B. J. Med. 

Virol.2005; 76:563–570. 

 

- Ward KN, Thiruchelvam AD, Couto Parada X. Occasional persistence of high levels 

of HHV-6 DNA in sera; detection of variants A and B. J. Clin. Microbiol. 2006; 44 (4): 

1571-1574. 

 

- Ward KN, Leong HN, Thiruchelvam AD, Atkinson CE, Clark DA. Human herpesvirus 

6 DNA levels in cerebrospinal fluid due to primary infection differ from those due to 



55 

 

 

chromosomal viral integration and have implications for diagnosis of encephalitis. J. 

Clin. Microbiol. 2007; 45:1298– 1304. 

 

- Wyatt LS, Frenkel N. Human herpesvirus 7 is a constitutive inhabitant of adult 

human saliva. J. Virol. 1992; 3206-3209. 

- Yalcin S, Karpuzoglu T, Suleymanlar G, Mutlu G, Mukai T,  Yamamoto T, Isegawa 

Y, Yamanishi K. Human herpesvirus 6 and human herpesvirus 7 infections in renal 

transplant recipients and healthy adults in Turkey. Arch. Virol. 1994; 136:183–190. 

 

- Yamanishi K, Okuno T, Shiraki K, Takahashi M, Kondo T, Asano Y, Kurata T. 

Identification of human herpesvirus-6 as a causal agent for exanthem subitum. 

Lancet 1988 i:1065–1067. 

- Yamamura AMY, Cavalcanti SMB, Knowles WA, Freire MS, Nascimento JP. 

Human herpesvirus-6 and -7 detection by the Polymerase chain reaction and 

isolation of  HHV-7 from saliva. Mem Inst Oswaldo Cruz Suppl 2001;1: 4. 

- Yoshida H, Matsunaga K, Ueda T, Yasumi M, Ishikawa J, Tomiyama Y, Matsuzawa 

Y. Human herpesvirus 6 meningoencephalitis successfully treated with ganciclovir in 

a patient who underwent allogeneic bone marrow transplantation from an HLA-

identical sibling. Int. J. Hematol. 2002; 75:421–425. 

 

- Zerr DM, Huang ML, Corey L, Erickson M, Parker HL, Frenkel LM. Sensitive 

method for detection of human herpesviruses 6 and 7 in saliva collected in field 

studies. J Clin Microbiol 2000; 38:1981-3. 

 

- Zerr DM, Gooley TA, Yeung L, Huang ML, Carpenter P, Wade JC, Corey L, 

Anasetti C.. Human herpesvirus 6 reactivation and encephalitis in allogeneic bone 

marrow transplant recipients. Clin. Infect. Dis. 2001; 33:763–771. 

 

- Zerr DM, Meier AS, Selke SS, Frenkel LM, Huang ML, Wald A, Rhoads MP, Nguy 

L, Bornemann R, Morrow RA, Corey L. A population-based study of primary human 

herpesvirus 6 infection. N. Engl.J. Med. 2005; 352:768–776. 

 

- Zerr DM. Human herpesvirus 6 and central nervous system disease in 

hematopoietic cell transplantation. J. Clin. Virol. 2006; 37(Suppl. 1):S52–S56. 

 

- Figura 1: Estrutura de uma partícula do Herpesvírus.  

Fonte: http://www.hetalternatief.org /HHV.jpg. Acesso: fevereiro 2010. 

- Figura 3: Manifestação clássica do Exantema Súbito 

http://www.hetalternatief.org/HHV.jpg


56 

 

 

Fonte:http://scienceprofonline.googlepages.com/RoseolaNihNationallibraryofmedicin

em.jpg/RoseolaNihNationallibraryofmedicinem-full%3Binit:.jpg. Acesso: fevereiro 

2010.



57 

 

 

9. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Artigo Científico 



58 

 

 

Elsevier Editorial System(tm) for Journal of Virological Methods 
Manuscript Draft 

 
 
Manuscript Number: 
 
Title: Diagnosis of Human herpesvirus 6B primary infection by the polymerase chain reaction in 
young 
children with exanthematic disease 
 
Article Type: Short Communication 
 
Keywords: Human herpesvirus 6; exanthem subitum; multiplex PCR; indirect immunofluorescence 
assay; primary infection; children 
 
Corresponding Author: Mrs Silvia Maria Baeta Cavalcanti, phD 
 
Corresponding Author's Institution: Universidade Federal Fluminense 
 
First Author: Ivna M Magalhães, MD 
 
Order of Authors: Ivna M Magalhães, MD; Rebeca V Martins, Graduated in Biomedicine; Renata O 
Vianna, MD; Renata M Cavaliere, Graduated in Biomedicine; Solange A Oliveira, phD; Silvia M 
Cavalcanti, phD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Diagnosis of Human herpesvirus 6B primary infection by the polymerase chain 

reaction in young children with exanthematic disease 

 
Ivna M Magalhães, Rebeca VN Martins, Renata O Vianna, Solange A Oliveira, Silvia MB 

Cavalcanti 
 

Department of Microbiology and Parasitology, Biomedical Institute of Universidade Federal 

Fluminense and Department of Molecular Biology, Laboratórios Sergio Franco 

 

 

Address for correspondence: 

Silvia Maria Baeta Cavalcanti, Dep. de Microbiologia e Parasitologia, Instituto Biomédico-

UFF, rua Prof. Ernani Melo, 101, laboratório 321, tel 24210-130, Niterói, RJ,Brazil. 

silviacavalcanti@vm.uff.br (main author) 

 

 

 

 

 

Finnantial support: grant from CAPES/ Brazil 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:silviacavalcanti@vm.uff.br


60 

 

 

Abstract 

 

Exanthem subitum is a classical rash disease of early childhood and human herpesvirus 6 B 

(HHV-6B) is a causal agent for this disease. However, despite a well defined syndrome it was 

noted many years ago that the rash is frequently misdiagnosed as that of either measles or 

rubella. In this study, we used a technique of nested multiplex polymerase chain reaction 

(PCR) for the diagnosis of HHV-6B primary infection and differentiation of infections caused 

by HHV-6A and compared it to antibody avidity tests. The samples were separated into case 

group and control group according to the results of the indirect immunofluorescence assay 

(IFA) technique. From the 62 saliva samples composing the case group, 3.2% had HHV-6A 

DNA and 4.8% had HHV-6B DNA. Among the 57 serum samples from the same group, we 

found a frequency of 1.7% for HHV-6A and HHV-6B was not detected. Analysis of the 76 

saliva samples from control group showed a frequency of 2.6% and 1.3% for the detection of 

HHV-6A and HHV-6B DNA, respectively. Regarding the 68 serum samples of control group, 

1.2% presented HHV-6A DNA while HHV-6B DNA was not identified in any of the samples. 

The sensitivity and accuracy of the PCR technique compared to avidity of IgG for the 

detection of primary infection by HHV-6B were 4.8% and 56%, respectively. In conclusion, 

the PCR technique is not adequate for the diagnosis of primary infection by HHV-6B in 

young children with exanthematic disease and does not substitute IFA for diagnosis of HHV-

6 primary infection. 

 

Keywords: Human herpesvirus 6; exanthem subitum; multiplex PCR; indirect 

immunofluorescence assay; primary infection; children.  
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Exanthem subitum, or roseola infantum, is a classical rash disease of early childhood in 

which there is a high fever of very abrupt onset lasting 3–4 days, and a maculopapular rash 

which appears as the child’s temperature falls by crisis (Oliveira et al, 2003; Hall et al, 2004). 

In 1988, Yamanishi et al identified human herpesvirus 6 as a causal agent for this disease. 

Afterwards, two genetically similar variants A and B were described. HHV-6A has not yet 

been firmly associated with any disease. Primary infection with HHV-6B, although usually 

asymptomatic, has been conclusively related to exanthem subitum (Ward, 2005). However, 

despite a well defined syndrome it was noted many years ago that the rash is frequently 

misdiagnosed as that of either measles or rubella (Tait et al, 1996). Any study of the aetiology 

of rashes misdiagnosed clinically as measles or rubella must therefore include diagnostic 

methods able to distinguish between HHV-6B and other viral agents of exanthematic 

syndromes. 

  The indirect immunofluorescence assay (IFA) for the detection of low avidity IgG 

antibody in a single convalescent serum sample, is accepted as the gold standard. This test 

differs primary from long standing infection. Nevertheless, there are reports showing cross-

reactivity between HHV-6 and HHV-7. Besides that, this technique does not differentiate 

HHV-6 variants (Ward, 2005). 

  Multiplex polymerase chain reaction (PCR) assays provide a cost-effective approach 

for detection of the presence of more than one virus in a single reaction (Kidd et al., 1998). In 

this study, we used a technique of nested multiplex PCR for the diagnosis and differentiation 

of infections caused by HHV-6A, HHV-6B (Magalhães et al, 2010) and evaluate its 

usefulness in the diagnosis of HHV-6 primary infection in children compared to antibody 

avidity tests. 
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 The study was conducted between January, 1998 and December, 2006 at a general 

hospital and a large primary health care unit in Niterói, Rio de Janeiro, Brazil. A hundred and 

twenty-five serum samples and 138 saliva samples were obtained from children  younger than 

four years old presenting rash with: (1) recent primary infection, defined by low antibody 

avidity detected by IFA (case group), and (2) past primary infection, determined by high 

antibody avidity detected by IFA (control group), as described  by Vianna et al. (2008). All 

the samples had been previously tested negative for measles, rubella, dengue fever and 

parvovirus B19 infections (Vianna et al, 2008). Informed consent was obtained from the 

parents or guardians of the patients. The study protocol had been approved by the Hospital’s 

research ethics committee. 

 DNA was extracted from 200 μl of whole saliva and serum by using QIAmp kit 

(QIAgen, Germany). Ten microliters were used for the qualitative nested PCR multiplex 

assay using HHV-6 A and B primers described previously (Yalcin et al., 1994). Briefly, 

amplification was carried out in 50 l reaction mixture (1X PCR buffer, 200 M dNTPs, 

1.5mM MgCl2, 50 pmol of each primer, 0.25 U unit of Taq polymerase platinum, and 10 l of 

sample). The mixture was subjected to 30 amplification cycles of denaturing at 90
o
C for 

1min, annealing at 62
o
C for 2 min and extension at 72

o
C for 3min. After the first round, 2 μl 

of the amplicon was used as template for the second round of PCR, using the same conditions 

except for the inner primers used. Polymerase chain reaction (PCR) products were analyzed 

on 1.5% agarose gel with ethidium bromide staining for visualization of DNA under 

ultraviolet light. HHV-6A generated 195bp fragments and HHV-6B 423bp.  The technique 

presented a sensibility of 100 copies/ 50μL for HHV-6A and 10 copies/ 50 μL for HHV-6B 

(Magalhães et al., 2010). 

 A data bank was generated and analyzed using EPInfo 2004 statistical software 

package (Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, EUA, 2004).  Prevalence rates 
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were compared through Chi-square tests with Yates correction. The significance level of tests 

(p) was set at 0.05. 

 From the 62 saliva samples composing the case group, 3.2% had HHV-6A DNA and 

4.8% had HHV-6B DNA. Among the 57 serum samples from the same group, we found a 

frequency of 1.7% for HHV-6A and HHV-6B was not detected. When we analyzed the 76 

saliva samples from control group, we observed frequency of 2.6% and 1.3% for the detection 

of HHV-6A and HHV-6B, respectively. Nevertheless, among the 68 serum samples of control 

group, 1.2% had HHV-6A DNA while HHV-6B DNA was not identified in any of the 

samples (Table 1). Based upon the above results, the sensitivity and accuracy of the PCR 

technique compared to avidity of IgG for the detection of primary infection by HHV-6B were 

4.8% and 56%, respectively (Table 2).  

 We performed a molecular assay for detection the HHV-6 primary infection on 

samples from children presenting rash with recent primary infection or past primary infection. 

Although some studies have proposed that the presence of HHV-6 DNA in serum or plasma 

alone was a definitive marker of active viral replication (Huang et al., 1992; Secchiero et al., 

1995). Our results do not support these suggestions. The frequency of HHV-6A and HHV-6B 

was much lower than other studies (Kidd et al., 1998; Tanaka-Taya et al. 1996) which did not 

report separately the prevalence of both variants (A and B). This observation led as to argue if 

the detection of HHV-6 was partially related to variant A that can be occasionally found in 

human body fluids, despite do not correlated to any disease (Ward, 2005). Besides that, recent 

studies showed that high levels of viral DNA in blood and sera could be related to HHV-6 

chromosomal integration (Ward et al., 2006). 
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 Several authors proposed in 90
ties

 that after the primary infection, HHV-6 is shed in 

saliva chronically or intermittently, disagreeing from our results that pointed low levels of 

HHV-6 in the studied saliva (Jarrett et al., 1990; Kido et al., 1990; Hall et al, 1998) . 

 It is important to notice that our samples were tested for different agents and 

manipulation would lead to DNA degradation that would determine PCR lower detection 

rates. Nevertheless, our data are in agreement with those described by Suga et al. (1998) who 

reported that viremia decreases rapidly after rash onset, an event related to the induction of 

specific immunity to the virus. Therefore, molecular diagnosis of HHV-6 primary infection is 

useful before seroconversion (Caserta, et al., 2010). Studies from Zerr et al. (2005) associated 

the detection of viral DNA with febrile episodes, what would suggest the PCR as an early 

diagnostic procedure, specially for the first week of symptoms.   

 In summary, the PCR technique is not adequate for the diagnosis of primary infection 

by HHV-6B in young children with exanthematic disease and does not substitute the indirect 

immunofluorescence assay (IFA) for diagnosis of HHV-6 primary infection. Further studies 

are necessary to evaluate new possible methods to identify HHV-6B and differentiate active 

infection associate with this virus from other agents causing rash.  
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Table 1. Detection of HHV-6A and B by the multiplex PCR from case and control groups in 

saliva and serum samples. 

 

 
 

 
 
 

Table 2. Comparative analysis between Indirect Immunofluorescence Assay (IFA) and the 

multiplex PCR for the detection of HHV-6B in saliva samples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Multiplex PCR  

  HHV-6A HHV-6B Total 

Case group Saliva (n=62) 2 (3.2%) 3 (4.8%) 5 (8%) 

 Serum (n=57) 1 (1.7%) 0 
1 

(1.7%) 

Control group Saliva (n=76) 2 (2.6%) 1 (1.3%) 
3 

(3.9%) 

 Serum (n=68) 1 (1.5%) 0 
1 

(1.5%) 

Indirect Immunofluorescence Assay 

PCR 
Low avidity IgG  

(Case group) 

High avidity IgG 

(Control group) 
Total 

DNA positive 3 1 4 

DNA negative 59 75 134 

Total 62 76 138 
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Anexo 2 – Artigo Científico 
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Abstract 

In this study, we aimed to evaluate virus shedding in saliva of healthy adults from Rio de 

Janeiro State, Brazil, in order to verify the prevalence of both HHV-6 and 7 among this 

population. The studied group was composed by healthy individuals resident in Rio de 

Janeiro, attending at Hospital Universitário Pedro Ernesto, for annual odontologic revision. 

Saliva specimens were collected and, after DNA extraction using QIAmp kit (QIAgen, 

Germany) used in multiplex PCR to verify the presence of HHV-6A, HHV-6B an HHV-7. 

The total Herpesviruses DNA prevalence was 24.6%. The multiplex PCR detected a HHV-6 

prevalence of 12%, with HHV-6A detected in 7.1% of the samples and HHV-6B in 2.7%. 

HHV-7 DNA was revealed in 12.6% of the studied cases. Multiple infections caused by 

HHV-6A and -7 were demonstrated in 2.2% of the samples. No statistical differences were 

observed regarding age or sex. In conclusion, we described low prevalence rates of 

herpesvirus DNA in saliva from healthy Brazilian individuals, when compared to other 

countries studies. Although PCR methodology proved to be a useful tool for HHV-7 

detection, we have to be cautious interpreting results related to HHV-6, that might be 

integrated in host chromosomes and be congenitally transmitted. 

 

Key words: HHV-6 – HHV-7 - PCR – saliva - healthy adults 
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Introduction 

The  human herpesviruses-6 and -7 (HHV-6 and HHV-7) are closely related viruses, 

discovered respectively, in 1986 and 1990
 
(Salahuddin et al. 1986; Frenkel et al. 1990). They 

are members of Roseolovirus genus, characterized by tropism for T lymphocytes (Jarret et al. 

1990; Wyatt & Frenkel 1992). Although infection occurs frequently without symptoms, both 

viruses are accepted as etiological agents of exanthem subitum, a classical childhood illness 

charactherized by spiking fever and rash (Yamanish et al. 1988). Primary infection has also 

been associated with neurological symptoms, such as seizures (Ward& Gray 1994). HHV-6 is 

further classified in two variants: A and B. While HHV-6B is recognized as the causative 

agent of exanthem subitum, no human disease has been clearly associated to HHV-6A 

(Tanaka-Taya et al. 1996). 

To date, limited information is available concerning excretion of these viruses from body sites 

during and after infection. It is well established that almost all children are HHV-6 

seropositive by 2 years old
 
(Ward et al. 1993) while HHV-7 infections usually occurs later 

being gradually acquired over the first 5 or 6 years of life (Huang et al. 1997). But, infection 

may sometimes occur earlier as reported in Brazil, as reported by Oliveira et al. (2003). As 

like other Herpesviruses, latency and persistence can occur in the salivary glands, peripheral 

blood mononuclear cells (PBMC) and central nervous system (Braun et al. 1997). Some 

authors suggested that both viruses persist in the host and are shed in saliva throughout life 

(Hydaka et al. 1993). Viral reactivation occurs in immunocompromised patients and has been 

associated with fever, rash, encephalitis and bone marrow suppression (Caserta et al. 2001).  

Clinical diagnosis is not accurate and diferential laboratory tests are necessary to distinguish 

exathem subitum from rubella, measles, human parvovirus B19 and dengue fever, among 

others (Oliveira et al. 2003). Primary infection is determined by the detection of low-avidity 
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IgG antibodies, in immunofluorescent tests (Ward 2005). Studies using PCR present 

controversial results due to the possibility of reactivation and reinfection by such viruses. Last 

but not least, most part of the existing studies described prevalence in PBMC but these results 

were compromised by the discovered of chromosomal integration of HHV-6 within these 

cells, besides the risk of viral latency (Daibata et al. 1999). 

 Healthy adults can shed virus intermitently, behaving as the epidemiological source of 

infection among human populations. Nevertheless, conflicting results have been described in 

a few articles: from 2.5% to 100% of prevalence of HHV-6 and -7 in saliva (Cone et al. 

1993). Hence, the aim of our study was to evaluate virus shedding in saliva of healthy adults 

from Rio de Janeiro State, Brazil, in order to verify the prevalence of both HHV-6 and 7 

among this population, since no epidemiological data are available. 

 

Materials and Methods 

Subjects  

The study was conducted in the Hospital Universitário Pedro Ernesto, Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, a large tertiary public hospital in Rio de Janeiro, Brazil. The studied group 

was composed by individuals resident in Rio de Janeiro, attending at HUPE for annual 

odontologic revision between May, 2006 and May, 2008. This study was approved by the 

Ethics Committee from HUPE/UERJ (protocol 138-2005). 

Specimens – Whole saliva specimens were collected in 2.0ml eppendorfs and kept on -20°C 

till extraction.   

Polymerase Chain Reaction (PCR) - Briefly, DNA was extracted from 500 μl of whole saliva 

by using QIAmp kit (QIAgen, Germany). Qiagen ATL Buffer and protease were added to 
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each sample and incubated overnight. Then, AL Buffer was added to each sample and 

incubated for 10 minutes. The rest of the procedure followed Qiagen’s single-column 

extraction protocol. DNA was eluted into 100 μl of AE Buffer, and 10 μl of the solution was 

tested for HHV-6A, B and 7 DNA with the use of a multiplex PCR assay as previously 

described (Yalcin et al. 1994; Kidd et al. 1998). Briefly, amplification was carried out in 50 l 

reaction mixture (1X PCR buffer, 200 M dNTPs, 1.5mM MgCl2, 50 pmol of each primer, 

0.25 U unit of Taq polymerase platinum, and 10 l of sample). The mixture was subjected to 

30 amplification cycles of denaturing at 90
o
C for 1min, annealing at 62

o
C for 2 min and 

extension at 72
o
C for 3min. After the first round, 2 μl of the amplicon was used as template 

for the second round of PCR, using the same conditions except for the inner primers used. 

Polymerase chain reaction (PCR) products were analysed on 1.5% agarose gel with ethidium 

bromide staining for visualization of DNA under ultraviolet light. HHV-6A generated 195bp 

fragments, HHV-6B 423bp and HHV-7 143bp.For determination on the sensitivity of the 

PCR in this system, samples of cloned HHV-6A, HHV-6B and HHV-7 DNA were amplified 

with the primers of both viruses. HHV-6A and HHV-7 were detected at a level of ~100 copies 

after nested PCR while HHV-6B at a 10 times higher level of ~10 copies (Yamamura et al. 

2001). 

 

Statistical analysis - A data bank was generated and analyzed using EPInfo 2004 statistical 

software package (Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, EUA, 2004).  

Prevalence rates were compared through Chi-square tests with Yates correction. The 

significance level of tests (p) was set at 0.05. 

Results 
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The studied group was composed by 182 individuals. The average age of participants was 

24.6 years, ranging from 14 to 56 years old. Among them, 75 (41.2%) were men and 

107(58.8%) were women. After stratifying by age (10 year-interval), no significant 

differences were found in prevalence rates (p>0.05). 

PCR results showed a HHV-6 prevalence of 9.8%, with HHV-6A detected in 7.1% of the 

samples and HHV-6B in 2.7%. HHV-7 DNA was revealed in 12.6% of the studied cases. 

Multiple infections caused by HHV-6A and -7 were demonstrated in 2.2% of the samples. 

The total herpesvirus DNA prevalence was 22.4% (Table I). After applying statistical 

methods, no differences were observed between men and women regarding these infections 

(p>0.05).  

Discussion 

As summarized by Caselli & Di Luca (2007), HHV-6 and HHV-7 primary infection occurs in 

early childhood and causes short febrile diseases, sometimes associated with cutaneous rash 

(exanthem subitum). Both HHV-6 and HHV-7 are highly prevalent in the healthy population, 

establish latency in macrophages and T-lymphocytes, are intermittently shed in saliva of 

healthy donors, and the pathogenic potential of reactivated virus ranges from asymptomatic 

infection to severe diseases in transplant recipients. These features have contributed to the 

notion that HHV-6 and HHV-7 are more or less “harmless” viruses. Consequently, the 

medical and scientific interests originally prompted by their discovery have been gradually 

waning. Few papers have been published and most of them presented significant differences 

in prevalence rates, outcome, definition regarding latency, reactivation and reinfection (Ward 

2005).  

In our study, we found low prevalence rates of HHV-6 and -7 when compared to other studies
 

(Tanaka-Taya et al. 1996; Ward et al. 2002). Pereira et al. (2004)
 
have already described 
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similar results for HHV-6 prevalence using gingival crevicular fluid and parotid gland saliva 

(14%), suggesting that inhibitors present in saliva would interfere with DNA amplification, 

resulting in false-negatives.  In fact, rates of DNA detection showed a wide variation among 

different studies and geographic regions (Zerr et al. 2000; Ward 2005).  The reasons for this 

variation are unclear but point to different PCR protocols, specimen of study and method of 

collection, population investigated. The PCR primers we used were from a highly conserved 

sequence of HHV-6 and -7 genomes, in order to avoid genetic variation and misdiagnosis, as 

described by Pereira et al. (2004). As the PCR protocol uses a nested procedure, we also 

speculate that possible sample contamination can result in higher DNA prevalence. To avoid 

them, negative controls were used in all steps of the protocol, from DNA extraction to gel 

staining. The chosen clinical specimen was the whole saliva: a non-invasive sample, also easy 

to collect. Zerr et al. (2000) had already studied different samples and whole saliva was 

demonstrated as a proper fluid for genomic analysis, since throat swabs or blood can contain 

latent virus in local lymphocytes. 

 Previously, it was thought that in the immunecompetent human, herpesvirus 6 DNA was 

present transiently in serum during early primary infection, but not thereafter. Recent data, 

however, showed that in contrast to acute primary infection, where only HHV-6B DNA is 

found transiently, both HHV-6A and 6B DNA are detected in serum in occasional individuals 

of all ages (Ward 2005). The significance of this newly described phenomenon in relation to 

diagnosis, clinical consequences and congenital infections must be further studied. Persisting 

DNA in saliva would represent reactivation of latent viruses, despite we are not studying 

immunocompromised individual. It could also be due to integration of these viruses and 

hereditary transmission leading to chronically excretion of viruses seen in some individuals. 

In fact, HHV-6 is the only herpesviruses known to integrate and transmit in the chromosomes 

of one or both parents (Daibata et al. 1999). Nevertheless, no apparent morbidity has been 
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associated to congenital infection (Hall et al. 2004). We believe that these results have 

important implication for diagnosis. Although it is best made by comparing antibody titers of 

paired sera and demonstrating seroconversion to low avidity antibody, it has been proposed 

that the detection of HHV-6 DNA in saliva, by using PCR, would be adequate to diagnose 

early primary infections. To our group, it does not seem to be appropriate since a positive 

result can be obtained from healthy individuals, resulting from reactivation, persistence or 

congenital infection. 

In relation to HHV-7, although persistence has been described frequently, we only detected 

12.6% of DNA prevalence (Table I). Nevertheless, no recent data are available in our country 

and papers published on 90ies, did not describe the high probability of sample contamination 

due to nested protocols. Hence, further studies are necessary to reveal HHV-7 prevalence in 

our population as well as its pathogenic potential in clinical syndromes observed in children 

as well as in immunesupressed patients. On the other hand, since HHV-7 does not integrate,in 

contrast to HHV-6, it seems to us that PCR would be an adequate method for viral DNA 

detection. 
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Table I. Prevalence of Human Herpesviruses -6A, -6B and -7 in healthy adults from Rio 

de Janeiro, Brazil 

Specimens HHV-6A  

n (%) 

HHV-6B 

n (%) 

HHV-7 

n (%) 

Multiple 

n (%) 

Total prevalence 

n (%)  

Men (n=75) 6 (3.2%) 2 (1%) 8 (4.3%) 1 (0.5%) 16 (8.7%) 

Women 

(n=107) 

7(3.8%) 3 (1.6%) 15 (8.2%) 3 (1.6%) 25 (13.6%) 

Total (n=182) 13 (7.1%) 5 (2.7%) 23 (12.6%) 4 (2.2%) 41(22.4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


